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 « سنوي ةروس بارعإ » |

 ١ ركفا وجا كيرلا ©
 نع ةديدع لاوقأ تدروف . ريسافت «رلا» ىنعم نع ريسفتلا بتك يف ءاج : رلا ©

 ىلاعت هلل : ليق . روسلا لئاوأ نم ةعطقم فرحالا هذه : َّنِإ : اهنم اههنك

 ىلاعت هللا مسقأ :ليقو . ةعطقملا فورحلا ( لي ) عم هرسو « يبن لك عم

 ىلاعت هللا نأ بلاغلا وهو ًاضيأ ليقو روسلا لئاوأ يف ميخرلا نمحرلا هللا مساي

 نع فورحلا ضعبب أزتجا مث . ت . ب . ١ يأ مجعملا فورحب مسقأ

 هلل ءاسأ يه ليقو هلوسرو هللا الإ اهيردي ال زومر يه : ًاضيأ ليقو . ضعب
 ليقو « مالك ءاهتناو ءادتبال ةراشا يه ليقو . ىلاعت هلل ماسقأ ليقو .:ىلاعت

 ىلع فورخلل ديدعت اهنإ يرشختزلا لوقيو . اهب أدبت يتلا روسلل ءايشأ يه

 لح يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشأ مسا : كلت : ميكحلا باتكلا تابآ كلت ©

 : تايآ (هذه» ىنعمي انه يهو باطخلل فاكلاو دعبلل : ماللا . ًادتبم عفر

 :ميكحلا . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : باتكلا .ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ

 . ةرهاظلا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم باتكلل  تعن  ةفص

 كام راسا 0 2 ءا[وود 52 7 هل -

 رتقوسكآرزنأ نم تِلمَيال 8 نأكل اك اكأ "
 0 ما 11000 - و 95
 نإ . | لاق مهر دنع قَد يقم ااوسا ند

 0 ا

 ظفلب هتم بيجعتلاو بجعتلا زاكنإل : ةزمحلا : ًايجع سانلل ناكأ ©



 ٠ رورجمو راج: سانلل ..' حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . ماهفتسا
 ' طسوتب يأ:. مدقم «ناكا» ربخ : ًابجع .«ًابجع١ نم ةمدنقم لاحب قلعتم

 0 ش . لعقلاو مسالا نيب ربخلا

 نوكبسلا ىلع ينبم ضاف لعف ؛ ىحوأ ٠ يردصم:فرحأ : نأ : انيحوأ .نأ ©

 . لغاف عفر لت يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ان» و . انب هلاصتال

 ! . رخؤم (ناكا مسا عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا ناو
 ' ناكأأ : ريدقتلا . بارعإلا نم امل لحم إل ةيردصملا (ْنأ»ةلص انيحوأ» ةلمجو

 ش . سانلل ًابجع انؤاميا

 قلغعتم رورجتو راج : مهنم . انيحوأب قلعتم رورجمو راج : مهثف لجر ىلإ ©
 ١ . نمب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و «لجز» نم ةفوذحم ةفلصب

 رذنأ . لوقلا ىنعم هيف ءاييإلا نأل ريسفت فرح : .ْنأ : سائلا رذئأ نأ ©
 ريم لعافلاو نينكأسلا ءاقتلال رسكلاب كرح نوكسلا لع ينبم رمأ لعف
 ' زوجيو ةحلتفلاب بوصنم هب لوعفم : سانلا . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 نأ : ' ىنعم ىلع سانلا .رذنأ هنأ : هلضأو ةليقثلا نم ةففخغ «نأ) نوكت نأ

 رذنا نأب : زيدقتب رج لحم يف نوكت نأ زومجيو «سانلا زذنأ» انلوق نأشلا

 : ' . سانلا

 نيذلا :' اهبارعإ برعتو هرذنأا ىلع واولاب ةفوطعم : رشبو : نيذلا رشبو «©
 0 ْ ٠ هب لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 لحب يف ريمصض داولاو ةعامجل واوب هلاصتال مضلا ىلع: ينبمأ ضام لعف : اونمآ ©
 ٍ . لوصوملا ةلص : المجلاو ةقراف فلألاو عفر

 : مه ٠ لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : | : قدص مدق مهل نأ © :

 :مدق . مدقملا (نأ» ريخب قلعت محلا رورجملاو راخلاو «ماهنم١ بارعإ برعت

 . ىلإ اهتفاضاو ةرسكلان رورجم هيلا فاضم ةحتفلاب وم رخؤم «َّنأ» مسا
 | محل نأ» لصأو . ةيتلاو لوقلا قدصب اهنولاني امنا مه :أ ىلع هيبنتلل قدصلا

 . ءايلا تفذحو امه نأب



 : بر . قدص مدقب قلعتم ةيفرظلا لع بوصنم ناكم فرظ : مهّير دنع ©
 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم

 . ةفاضالاب 0

 لعاف : نورفاكلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : نورفاكلا لاق ©:

 . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم 2
 - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لح يف : ةلمجلا : نييم رحاسل اذه ّنِإ ©

 ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . لعفلاب هيشم ديكوتو بصن فرح : َّنإ

 هب ءاج امو ميركلا باتكلا ىلا ةراشالاو - نإ - مسا بصن لحم يف نوكسلا
 :رحاس .ةقلحتملا ديكوتلا مال ماللا :رحاسل . ( ِِلَي ) دمحم ميركلا لوسرلا

 . ةنونملا ةمسفلاب اهلثم ةعوفرم رحاسل ةفص : نيبم . ةمضلاب عوفرم ْنِإ ربخ
 . عباوتلا نم ةفصلا نآل

 اا هس

 6ع 5 2مم مج 2 0 6 هر ا اج رد

 ةودبعأو 2ثَرد اردد فش نمامرمالا هريدي شعل

 (نِإ) مسا : بر . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : هللا مكبر ْنِإ ©

 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم

 ظفل هللا .عابشالل مضلاب ميملا تكرح روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج
 فوذحم أدتبمل ربخ وأ ةمضلاب ميظعتلل عوفرم . بصانلا  ْنِإ  ربخ ةلالجلا

 . «نا» ربخ عفر لحم يف (هللا وه» ةيمسالا ةلمجلاو هللا وه يأ

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصرم مسا : يذلا : تاومسلا قلخ يذلا ©
 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قلخ . هنم لدب وأ ةلالجلا ظفلل ةفص عفر

 : تاومسلا . هناحبيس هيلإ دوعي وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 .ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم

 الس



 | «ثاومسلا» ىلع واولاب ةفرطعم : ضرألاو : مايأ ةقس يف ضرألاو ©
 :مايآ . قلخب قلعتم رورجمو راج : ةبس يف . ةرهاظلا ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم

 : 0 . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم راودأ يأ

 . اهبارعا برغتو «قلخ» ىلع ةفوطعم : ىوتسا . ةفطاغ : مث : ئوتسا مث ©
 «سلج» ىنعمب لعفلاو رذعتلل فلألا لع ردقملا حتفلا ىلع ينبم لعفلاو
 : يف نكمتلا نع ةيانك وهف مسجب سيل هّنأل هناحبس هنيلع لاحم ىنعملا اذهو

 1 . ءيش لك ةيصان ىلع ءاليتسالاو ناطلسلا

 لغف: : ربدي . ىوتساب قلعتم رورجمو راج : رمألا ريدي شرعلا ىلع ©

 هيلإ دوعي .وه هريدقت ًازاوج هيف رثتسم ريمض لعافلاو ةمّضلاب عوفرم عراضم
 . ربدي» ةلجو . ملاعلا رمأ يأ'ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :: رمألا .' هناحبس

 برأ اذإ «ذإ» ريخ عقر لح يف نوكت نأ زوميو لاح بصن لح يف هرمألا

 . مكبرل ةفص وأ ًالدب «هللا» ةلالجلا .ظفل

 . كئاز رج فرح نم «سيلا لمع لمعت ةيفان : انمأ# عيفش نمام «©

 : ريدقتب فوذحم اهربخو ءام» مسا هنأل الح عوفرم ًاظفل رورجم مسا : :عيفش

 : . هيدل عفشي

 ؛ قلدتم رورو راج : دعب نم . يفنلا دعب قيقحت فرح :: هنذإ دعي نم الإ ©

 , رج لح يف لصتم ريمض ءافاو رورجم هيلإ فاضم :هلذإ . فوذحملا ربخلاب

 . ةفاضالاب

 . كب عفر لحب يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا : ذ : مكير هللا مكلذ ©

 قلاب كرس ريكللا مج ةمالص ياو باطخ فرح اناكلاو دج بلل بلل ماللا

 | لدب ': ةلالجلا ظفل هللا .هب.هفصو اب فوصوملا ميظعلا ىلا ةراشالاو عابشالل
 عهفرم وه هريدقت فوذع ادتبل ربخ : مكبر . ميظعتلل عوفرم «مكلذ» نم

 ادا ريش عقر لحم يف « مكبر رض ٠ ةلجو . روكذلا عج ةمالع ميلا

 . ؟مكلذ»



 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : هودبعا . ةيفانئتسا : ءافلا : هوديعاف ©

 ءاهلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم

 هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 - هينييزت  ةدئاز ءافلا .ماهفتسا ظفل يف خيبوت فلأ :فلألا : نوركذت الفأ ©

 ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف نوركذنتت : اهلضأ : نوركذت 1

 . اهل لمع ال ةيفان 2ال» و لعاف عفر لحم يف لصتم

00 
 7 سو : لراس
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 © نورا ايري دَعوِميجْنَت بارع

 : عجرم . مدقم ريخب قلعتم رورجيو راج .: هيلإ : اعيمج مكعجرم هيلإ ©
 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم :

 «مكعجرما ريمض نم لاح : ًاعيمج . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج

 يأ ةحتفلاب بوصنم  قلطم لوعفم  دكؤم ردصم : دعر : ًاقح هللا دعو ©

 هللا . هللا نم دعو (مكعج رم هيلإ)» هلوق ّنأل هسفنل ردصم رهو ادعو مكدعو

 رخآ ردصم : ًاقح . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم : ةلالجلا ظفل

 كش ال ًاقح ًادعو كلذب مكدعو يأ هللا دعو هيلع لدام وهو هيغل دكؤم

 . هيلإ عجرملا بوجول ليلعتلا اهانعم ةيفانتتسا : ةلمجلا : قلخلا ادبي ةنإ ©
 ءدب ًادعو هللا دعو يأ هللا دعو بصن يذلا لعفلاب بصن لحم يف يه وأ

 ةلمجلا نوكت نأ زوجيو . هئدب دعب قلخلا ةداعإ : ىنعملاو . هتداعإ مث قلخلا

 هبشم ديكوتو بصن فرح : َّنِإ . قلخلا ءدب (ًاقح» بصن اهب عفر لحم يف

 هب



 ٠ : أدبي .َّنِإ) مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو لعفلاب

 : وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف
 . نا ريخ عفر لحم يف «قلخلا أدبي» ةلمجو ةختفلاب بوصنم هب لوعفم :قلخلا

 بارعتو «قلخلا أدبي) ىلع ةفوطعم : هديعي .فطع, فرح : مث ::هديعي مث ©

 ٠ هب لوعفم بصن ل يف مضلا لع ينبم لصتم ريم : ءافاو اهارعإ

 فلا هيمن مالمو ملا دعب ةريضم ذب بوصتم عياضم لعف ١ 0 يز

 ' ليزوأتب : :اهالت امو «نأ» و . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 ؟يزي» ةلمج و . هذيعيب قلعتم رورجملاو راجللاو ماللاب يجج لحم يف ردصم

 ! ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ال لحم ال ةيردصملا ةرمضملا ؛ْنأ» ةلص
 : هلاصتال مضلا ىلع ينبم نضام لعف : اونمآ . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا
 ماو . ةقراف فلألاو لعاف عقر لح يف لصتس ديمسف واوا ةساخا واب

 ْ . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ؛اونمألا

 | برحتو ةاونمآ» ىلع واولاب ةفوطعم : اولمعو : تاحلاصلا اولمعو ©

 : ثنؤملا عمجب قحلم هتأل ة ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تاحلاصلا . اهارعإ

 ا 1 . ماسلا

 0 نيذلاو . لدعلاب : ىتعمب رورجمو راج : اورفك نيذلاو طسقلاب و

 ' . أدتبم عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةيفانئتسا واولا

 مهيد : ىنعمب يزجيب قلعتم : طسقلابو «اونمآ» بارثغإ برعت : اورفك
 ا . مهطسقب وأ هطسقب

 , «نيذلا» أدتبملا ربخ عفر لحم يف : ةيمسالا ةلممجلا : ميمح نم بارش مهل«
 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه) و رج فرح : ماللا : محل

 ١ عوقرم رخؤم أدتبم : بارش . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج
 1 ' . «بارش» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رؤرجمو راج: 'ميمح نم . ةمضلاب

 : ةعوفرم «بارشا ىلع واولاب ةفوطعم : باذعو :'اوناك امي ميلأ باذعو ©

 هلأ * د



 : اب .ةمضلاب اهلثم ةعوفرم باذعل - تعن  ةفص : ميلأ . ةمضلاب اهلثم

 . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا «ام» و رج فرح : ءابلا
 ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف :.اوناك

 . «ناك١ مسا عفر لح يف لصتم |

 عراضم لعف يهو «ناك» ربخ بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نورفكم ©

 «اوناك" ةلمجو . لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا توبشب عوفرم
 «ام» نوكت نأ زوجيو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «نورفنكي

 ةلمجو . ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو «ام١ و . ةيردصم
 . امل لمم ال «ام» ةلص «نورفكي اوناك»

 َلاَمَرَدََو ارو مَخلاو ءِسَهلا عج ىو ©
 لص كلذ هنأ 0 اسير ينساه دعاوي

 88 نوت ومل كيلا

 عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفتم عفر ريمض : وه : لعج يذلا وه ©

 اوه» ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . ًادتبم

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لعج
 . لوصوملا ةلض «لعج» ةلمجو وه

 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : سمشلا : ًارون رمقلاو ءايض سمشلا ©
 :ًارون رمقلاو .ءايض تاذ اهلعج يأ ةحتفلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم : ءايض
 . رون اذ هلعج يأ اهبارعإ برعتو «ءايض سمشلا» ىلع واولاب ةفروطعم

 لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هردق . ةفطاع واولا : لزانم هرّدقو ©

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو ره هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض

 نأل ماللا فذح دعب هلوعفم ىلا لعفلا ىدعت دقو هب لوعفم بصن لحم

 لاا



 نوكي نأ زوجيو لزانم اذ يأ ةحتفلاب بوصنم لاح «لزانم» و هل ردق :هلصأ

 . «لعافم» نزو ىلع فرصلا نم عونمم مسا هنأل نوني ملو ايست

 . ليلعتلل رج فرح : ماللا : باسحلاو نيثسلا ددعا اوملعتل ©

 فذخ هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم عرابضم لعف : اوملعت

 . : ددع ..ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريم واولاو . نؤنلا
 قحلم هنأل ءايلاب رورجم هيلإ فاضم :' نينسلا . ةحتفلاب ببوصنم هب لوغفم

 : «باسحللاو . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوسع نونلاو ملاسلا ركذملا عمجب

 ' ليوأتب اهالت امو ةرمضملا هْنأ» و اهلثم ةبوصنم «ددعا' ىلع واولاب ةفوطعم

 ؛ ةلص «اوملعت» ةلمجو هردقب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم

 | . اه لحم ال ةيردصملا ؛ْنأ»

 ينبم ضام لعف : قلخ . اهل لمع ال ةيفان : ام: الإ كلذ هللا قلخ ام ©
 / : كلذ ١ ةمضلاب ميظعتلل عيفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ش

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . ةيولعلا تانئاكلا ىلا ةراشا
 : ةادأ : الإ . باطخ فرح : فاكلاو . دعبلل ماللا . هب لوعفم بصن

 . اف لمع ال رصح

 نم لاحب قلعتم وأ. . ةيببس ءابلاو «قحللا ىنعمب رورجمو راج : قحلاي ©

 . قحلا هعمو يأ (هللا» لعافلا نم لاحب وأ قحلاب ًاسبتلم يأ «كلذ»

 : 'لصفي لاح بصن لحم يف : ةلمجلا : نوملعي موقل تابآلا لصفي ©

 وه هريدقت : ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف
 . عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تايآلا
 عزاضم لعف : نوملعي . لصفيب قلعتم رورجمو راج : موقل .ملاسلا ثنؤملا

 لحم نم ةلمجماو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عيفرم

 .. موقل ةفص رجا

 اا5 ب



 ضيا ومتْلاَ هَاَوَحاَمَو الاولي فكأن ١
0001 0 7 

 *© نوت وليل

 هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ: راهنلاو ليللا فالتخا يف نإ ©

 فاضم : ليللا . ّنإل مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : فالتخا يف .لعفلاب
 اهلثم ةرورجم «ليللا» ىلع واولاب ةفوطعم : راهنلاو .ةرسكلاب رورجم هيلإ
 . ةرسكلاب

 لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةفطاع واولا : هللا قلخ امو ©

 لعاف : ةلالجلا ظفل هللا .حتفلا ىلع ينبم.ضام لعف : قلخ . اهيفو يأ زج

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «هللا قلخت» ةلمجو . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم

 : ضرألاو . قلخب قلعتم رورجبو راج : تابآل ضراألاو تاومسلا ف ©

 :. ماللا : تايآل . ةرسكلاب اهلثم ةرورجم «تاومسلا» ىلع واولاب ةفوطعم ش

 نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم رخؤم «ْنإف مسا : تايآ . ةقلحزملا ديكوتلا مال

 . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحئتفلا

 لعف :نوقتي .اهنم ةفوذحم ةفصب وأ تايآب قلعتم رورجمو راج : نوقتي موقل ©

 «نوقتي) ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم
 فوذحم ريمض «اما» لوصوملا ىلا دئاعلاو . موقل - تعن - ةفص رج لحم يف

 . قل امو : ريدقتلا . هب لوعفم هلأل لحملا بوصنم

 اياؤأمطاو يذل ريا اورو أَ كدلك /
 2 2 ١

 ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ديكوتو بصن فرح : َّنِإ : نيذلا ْنإ ©:
 . ةيلاتلا ةميركلا ةبآلا يف اهربخو «ْنِإ) مسا بصن ل يف حتفلا

 اال



 ' ال ةيفان': ال . اهل لع ال لوصوملا ةلض : ةلمبجلا : انءاقل نوجرب ال ©
 ' لضفم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف .: نوجري . ا لمع
 ١ لصتم ريمض «ان» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : .ءاقل :. لعاف عفر لحم يف

 000 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ! ىلع أينبم' ضام لعف : اوضر . ةيفانئتسا وارلا : ايئدلا ةايحلاب اوضرو ©
 : يف .لصتم.ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا ءاَيلا ىلع رهاظلا مضلا

 :اينذلا وضرب قلعتم رورجمو راج : ةاهيسملاب . ةقزاف فلألاو لعاف عفر لحم
 نم عنم فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرؤرجم ةايخلل ةفص

 : . نذعتلا اهروهظ

 ! بعت «اوضضر) ىلع داولاب ةفوطعم : انأمطأو : نيذلاو اهب اونامطأو ©

 , لبي واولاب ةفوطعم + نيو . اوئامطأ قلعتم دورجتو اج : ام اهلثم
 . اهلثم برعتو ىلوألا «نيذلا»

 . الأ لحم ال لوصوملا ةلص : ةيمسالا ةلمجلا : نولفاغ انتايآ نع مه ©

 :هتايآ نعد و أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصنفنم عفر ريمض : مه

 . لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض انا و . نولفاغب قلعتم رورجيو راج
 ماس ركذم عمج هلأل واولاب عوفرم «مه» ربخ : نولفاغ . ةفاضإلاب رج

 : . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيرنتلا نع ضوع نونلاو

 ١ بشي اذ كاينة ةأعَليلوأ © ٠
 © ش يف ةدراولا «ّنإ» ربخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : راثلا مهاوأم كئلوأ

 عفر لحم يف زسكلا لع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ وأ . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا :
 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم ناث أدتبم :: ىوأم . باطخ فرح فاكلاو أدتبم :

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض منها و رذعتلل فلألا بالاضافة 

 أ «رانلا مهارأما ةيمسالا ةلمسجلاو ٠ ةمضلاب عوفرنم «مهاوأم (ريخ» (راثلا» و

 ا . «كئلوأ» ربخ عفر لحم يف

 تك



 ةيالا يف ةدراولا «نورفكي اوناك ابا بارعإ برعت : نويسكي اوناك امب ©
 هنأل لحملا برصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو . ةعبارلا ةميركلا

 . هنوبسكي اوناك اب : ريدقتلا . هب لوعفم

 و ا 58 ماس د 204 0 - لد ْ

 هز ذهن هاني ذ كاف وماء ؟
 1 8 رو 5

 ا

 مسا : نيذلا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ: اونمآ نيذلا ْنِإ ©
 ينبم ضام لعف : اونمآ . «ّنِإ» مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم 2

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا .. ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع

 . بارعإلا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص ءاونمآ» ةلمجو . ةقراف فلألاو

 برعتو ؛اونمآ» ىلع واولاب ةفوطعم : اولمعو : تاحلاصلا اولمعو ©

 هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تاحلاصلا .اهبارعا
 . ملاسلا ثنؤملا عمجبب قحلم

 لعف : يدهب .َنإ) ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : مهتبر مهيدهي «
 ينبم نييئاغلا ريمض ؛مه» و لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم

 ميظعتلل عوفرم لعاف : بر . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاخلا ريمض «مه» و ةمضلاب
 ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض امهل و مهيدهيب قلعتم رورجمو راج : مهئاميإب ©

 رورجملا مسألا فذحف مهايا ببسب يأ ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا

 . هيلإ فاضملا هلحم ّلحو فاضملا

 «مهاهياب مهر مهدها لرقلل نايب ةلمجلا : راهنألا مهتحت نم يرجت ©
 . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يرجت . هل ريسفتو

 ريدقتلا اراهتألا» نم ةفوذحم لاحب وأ يرجتب قلعتم رورجمو راج : تحت نم

 ميملا تكرحو . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . مهتحت ةنئاك
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 . ةمضلاب يفرم لعاف : رامألا عضل + ةمضلاب

 . "ةرهاظلا ةرسكلا هرج 0 ةفاضالاب 0

 . زل زيوذكس نفيا ظن رننإ
0 2 

 'فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم أدتبم : ءاعد يأ : ىولعد : اهيف مهاوعد ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض «مه»و رذعتلل

 ' . مهزق هريدقت فوذحم أدتبملا ريخ و مهاوعدب قلعتم رورجبو راج :اهيف

 ' يأ. - لوقلا لوقم - ةب لوعفم بصن لحم يف : ةلمحملا:: هللا كتاحيس ©

 كجيبسن هريدقت فوذحم لعفل قلطم لوعفم :ناحبس . رادقملا لوقلا ردصم

 :ريمض فاكلاو فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم ًاهزنت يأ ًايِبَست كفزتن يأ
 مسا ةلالجلا ظفل هللا : مهلا ٠ ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم

 ! ميملاو ةفوذحم ءادن ةادأب ىدانم هنأل بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لوصوم

 ءايلا نع :ضيوعتلا اذهو ةفوذحملا ءادنلا ةادأ نع ضوع ةيابن يف ةددشملا

 ْ . طقف ةلالحلا ظفلب صوصخم فوذحملا

 ا ماا لع رايب ةئلصم مهتيحتو : مالسش اهيف مهتيحتو ©

 : مالس . هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا ةيحتلا عفر ةمالنعو اهبارعإ برعتو
 ايت . يه ليق ؛مهتينتا و مالس مهرلق يأ مفرق هريدقت فوذع ًادشبل
 ' يحي وأ مهل هللا ةيحت يه ليقو « لوعفملا ىلا ردصملا ةفاضا . مهايا ةكئاللا

 000 . مالسلاب اضعب مهضعب
  اهلثم ةعوفرم «مهاوعدا ىلع واولاب ةفوطعم : رخآو : مهاوعد رخآو ©

 ؛ و زذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلاب ةيلإ فاضم :ئوعد :. ةرهاظلا ةمضلاب
 .' ناث هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض ؛مهلا

 لاك



 ردصملل  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : هلل دمحلا نأ ©

 رخآ . يأ «مهاوعد رخآ» أدتبملل ردقملا فوذحملا ريخلا : مهوقو «مهلوق#» :

 هبشملا ديكوتلاو بصنلا فرح ةليقثلا نم ةففخملا يه : نأ . موق مهاوعد

 . اهمسا بصن لحم يف نأشلا ريمض ريمضلا نأ ىلع هنأ : هلصأو لعفلاب

 راج : هلل . ةمضلاب عوفرم أدتبم : دمحلا . نينكاسلا ءاقتلال نونلا ترسكو

 لحم يف ؛هلل دمحلا« ةيمسالا ةلمجلاو «دمحلا» ريخب قلعتم ميظعتلل رورجمو

 برعت ففحم هنأل لماع ريغ ًالمهم ًاقرح «نأ» تبرعأ اذإو «هنأ) ربخ عفر

 . ًاريخو أدتبم (هلل دمحلا»

 ميظعتلل رورجم هنم لدب وأ ةلالجلا ظفلل - تعن  ةفص : بر : نيملاعلا بر ©
 رورجم هيلإ فاضم «ملاعلا» عمج : نيملاعلا .فاضم وهو ةرسكلا رجلا ةمالعو

 .هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلاب

 موي عقرب م لاَععْسآَرَفك كَما لَو , ١

 : لجعي .مزاج ريغ طرش فرح : ول .ةيفانئتسا : واولا : هللا لّكعِب ولو ©

 ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . ةمضلاب عوفرم عراضم. لعف
 رشلا مهل لجعت الو : ريدقتب ليجعتلا يفن ىنعم ةئمضتم ةلمجلاو . ةمضلاب

 عضوف ربخلا مهل لجعي يأ . مهتايغط يف مهرذنم مهلجأ مهيلا نضقن الو
 . مهل هليجعت عضوم اريخ اب مهاجعتسا)

 بوصنم هب لوعفم : رشلا . لجعيب قلعتم رورجميو راج : يشلا سائلل ©

 ريخلا مهل لجعن امك هب اوعد يذلا رشلا محل انلجع ولو : ىنعمب . ةحتفلاب ْ

 . مهلجأ مهيلإ يضقل هيلإ مهبيجنو
 وهو : لثم ىنعمب فاكلا . مهلاجعتساك» ىنعمب : ريخلاب مهلاجعتسا ©

 ينبم نييئاغلا ريمض «مه» و ردصملا ىلع بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم مسا '

 لاالال



 . مهلاجعتنساب قلعتم رورجمو راج :ريخلاب .ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا يلع
 ْ . مسالا بصتنا فاكلا فذح دعبو . مهلاجعتساك : ريدقتلا

 : اهدعي ةلمجملاو (ول» باوج يف ةعقاو : ماللا : مهلجأ مهيلإ يضقل ©

 ! ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : يضق . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ش

 ؛ ينبم:نييئاغلا ريمض ؟مه» و ئضقب قلعتم رورجمو راج : مهيلإ . حتفلا: ىلع
 !«مها و .'ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : لجأ . ىلإب رج لحم يف توكسلا ىلع
 ' . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع :ينبم نيبئاغلا زيمض

 ؛ عراضم لعف : رذن . نيذلا كرتن لب :ىنعمب ةيفانثتسا :!ءافلا : نيذلا رذنف ©

 , مسا“: نيذلا . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لغافلاو ةمضلاب عوفرم
 ! 3 . هب لوعفم بصُن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم

 ' ال ةيفان': ال . اهل لح ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : انءاقل نوجري ال ©

 ' لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف :: نوجري . امل لمع
 ' لضتم ريمض ءان» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ءانقل . لعاف عفر لخم يف

 00 . ةفاضالاب رج لحم يف

 . ريمض مهل و . مهرذنب قلعتم رورجيو راج : نوهمعي مهئايغط يف ©

 ' بارعإ برعت : نوهمعي . ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا
 .مهكرتن يأ لاح بصن لحم يف «نوهمعيا ةلمجو «(نوجري#»

 ١ . نيريحتم

 هنعافقكلَف امم هلْ يضر اَصاوَو ١١ 5ر 00 2 4 5
 ا 1 يآ ره ع ال##

 و م 0 رمش ! نرد - 0 ١ | نأَح ف

 ' نم ,لبقتسي ال فرظ : اذا .ةيفانتسا واولا : ٌيِضلا ناسنإلا سم اذاو ©

 ! لغف :شسم.'مزاج ريغ طرش ةادأ هطرشل نضفاخ هباوجب بوصنم نابزلا
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 : رضلا .ةحتفلاب بوصنم مدقم هب لوعفم :ناسنإلا . حتفلا ىلع ينبم ضام

 . ةفاضالاب رج لحم يف ةلمجلاو ةمضلاب عوفرم لعاف

 . بارعإلا نم ال لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : هيثجل اناعد ©

 ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :اعد

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ان" و .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 هفشكل اناعد» ىنعمب لاحب قلعتم رورجمو راج : بنجلا . هب لوعفم بصن

 يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو هيلع نيلاح لا فطع ليلدبو ًاعجطضم

 . هبنج ىلع اناعد ىنعملا نوكي وأ ةفاضإلاب رج لحم

 عضوم ىلع ؛وأ» فطعلا يرحب ناتفوطعم ناتملكلا : اًمئاق وأ ًادعاق وأ ©
 ىلع ةرهاظلا ةحتفلاب ناتبوصنم نالاح امهو اعجطضم)» هانعمو «هبنجلا

 . ليصفتلل (وأ» و .امهرخآ

 مزاج ريغ طرش مشا : امل . ةيفانتسا : ءافلا : هرض هنع انفشك اًملف ©
 . ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لح يف نوكسلا يلع ينبم «نيح» ىنعمب

 ينبم لصتم ريمض «ان) و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :فشك

 :هرض . انفشكب قلعتم رورجبو راج : هنع . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 . ةفاضالاب رج لحم يف هرض هنع انفشك» ةلمجو ةفاضالاب رج

 .وه هريدقت ًازاوج هيف رشتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : رم ©

 . اه لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «رم» ةلمجو :

 هنأك يأ لعفلاب هبشم فرح يهو ؛َنأك» نم ةففغ : نأك : اذعدي مل نأك ©

 مزجو يفن فرح : مل . فرحلا تففخو نأشلا ريمض ءامل اهمسا فذحف

 فرح - هرخآ فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : عدي . بلقو

 ريمض «ان) و .. وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . واولا  ةلعلا

 ةلمج «انعدي مل» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 . ملب لوصفم اهلعف «نأك» ربخ عفر لحم يف ةيلعف
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 ىلع ينبم ضام لعف : هّسم . انعديب قلعتم رورجيو راج : هسم رض ىلإ ©

  ينبم لصتم ريمض ءاهلاو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا

 - تعن - ةفص رج لحم يف (هسم» ةلمجو .هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع
 : . غل

 ا لع يم زم نسب مس: فال + ام نيقرسمل نكز كلذك ©

 ينبف ٍضاَم لعف : نيز . باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا . أدتبم عفر لحم يف

 ' ةمالعو نيزب قلعتم رورجمو راج : نيفرسملل . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل
 . ةتكرحو هرفلا نيرتت نع ضرع نونو لاس ركذم عج هللا ءانا مسالا رج

 !ةلمجلاو . لعاف بئان عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :
 0 '. أدتبملا ربخ عفر لحم يف ؛نولمعي اوناك ام نيقرسملل نيز» فا

 ! نأ زوجيو ٠ هيلإ فاضم رج لحم ين نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا كلذك
 ,هب لوعفم بئان بصن لح يف «لثما ىنعمب سا «كلذك# يف «فاكلا» برعت

 ْ . كلذك ًانييزت نيفرسملل نْيز : ريدقتلاو قلطم
 ' ضاف لعف:: اوناك . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : .ةلمجللا : نولمعي اوناك ©

 ؛ لحن يف لصتم ريمض : .واولا : ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا لع ينبم ضقان
 ' نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولمعي . ةقراف فلألاو «ناك» مسا عفر

 ' بؤوصنم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 ريش بصن لحم يف «نولمعي» ةيلعفلا ةلمجلاو هنولمعي يأ هب لوعفم هنأل الع
 . «ناك»

 رش هم ايوا ركلكك ونور 28 مادو 3”
 + يبقَ لكك لذي

 ! : دق ٠ ديكوتلاو ءادتبالل : ماللا : دقل . ةيفانئتسا : اواولا : انكلهأ دقلو ©

 ' «انا و . انب هلاصتال نوكسلا- ىلع ينبم ضام لعف.: كلهأ . .قيقحت فرح

 ْش . لعاف عفر لحم يف نوكسلا يلع ينبم لصتم ريمض

 ا



 رورجمو راج : لبق نم . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مكلبق نم نورقلا ©

 ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلا «نورقلا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم

 . عمجلا ةمالع ميملاو

 ينبم . انكلهأب قلعتم «نيح» ىنعمب مزاج:ريغ طرش مسا : امل : اوملظ امل ©

 ينبم ضام لعف : اوملظ . ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع
 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع
 «ل2» فرظلا دعب اهعرقول ةفاضإلاب رج لحم يف ةاوملظ» ةلمجو ةقراف فلألاو
 . نورقلا انكلهأ اوملظ امل : ريدقتلا. . هانعم مدقتل فوذحم 49 باوجو

 لاح بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو . ةيلاح واولا : مهلسر مهتءاجو ©
 يهو مهقدص ىلع ججحلاب مهلسر مهتءاج دقو بيذكتلاب اوملظ : ىنعمب 1

 ال ةنكاسلا ثيثأتلا ءات ءاتلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاج . تازجعملا

 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض ؛مه» و . ال لحم
 رج لحم يف نييئاغلا ريمض ؛مه» و . ةمضلاب عوفرم لعاف : لسر . مدقم

 . لسرلا «ةعامج» ىنعم ىلع لعفلا ٌثنأ دقو . ةفاضالاب

 .ةفطاع واولا : امو . مهتءاجب قلعتم رورجمو راج : اوئاك امو تاثدبلاب ©

 هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضضام لعف : اوناك . اهل لمع ال ةيفان : ام

 5 ل ف لمس حش اولا ةماا واع

 لعف : اونمؤي . رج فرح يهو  يفنلا  دوحجلا مال : : اونمؤيل ©
 "ولا فاح : دبصت ةمالعو هرج مال دب ةرمضم أب برصتم اضم 1

 دعب ةرمضملا 4ْنأ» و. ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 رورجملاو راجلاو دوحجلا مالب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ماللا
 ةلمجو . ناييالل نيديرم اوناك امو : ريدقتلا . فوذحملا «ناك» ربخب قلعتم

 امو» ةلمج نوكت نأ زوجيو . بارعالا نم ا لحم ال «نأ» ةلص «اونمؤيل

 . اهل لحم ال ةيضارتعا «اونمؤيل اوناك

 ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : كلذك : نيمرجملا موقلا يزجن كلذك ©
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 لقثلل ءايلا يلع ةردقما ةحضلاب عوفرم عراضم لعف .: .يزجن . ةقباسلا

 بوصنم هب لوعفم : موقلا ٠ نحن هريدقت ابوجو هيف تسمم يمض لعاشلاو
 ءايلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم موقلل - تعن - ةفص : نيمرجملا .

 ش يزخننا ةلمجو هتكرحو درفملا نيوثت نع ضوع نونلاو ملابم مم عج الل
 ٠ ؟كلاذك# ريخ عقر لخ يف «نيمرجلا موقلا

 ١ ننكر ممِضْللن دبل تا ©

 0 ا سما

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛ان» و اني هلاصتال
 .ةمالع ميمو هبا لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبع لصتم ريمض : فاكلا

 ش ١ ١ . روكذلا عمج

 !ةحتفلاب بوصنم مكانلعجل ٍناث هب لوعفم : فئالج ؛ ضرألا يف فئالخ ©
 :راج': ضرألا يف .«لعافم» نزو ىلع فرصلا نم عولتمم هنأل نوني لو

 اا . «فئالخ» نم ةفوذحم ةفصب وأ مكانلعجب قلعتم رورجيو

 ريمض «مه) و . فئالخب وأ مكانلعجب قلعتم رؤرجمو زاج : مهدعي نم ©

 ش ' الب رج لع يف اكسل لع ينم نيل

 .لعف' : رظنن  ليلعتلا مال - رج فرح : م :٠ نولمعت فيك َرَّظْنَنِل »

 كيت لافاو ةسقلا بمن ةبالعو مالا دع ةرمقس أب برضصتم اسفس

 يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا (ْنأ» و . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 :(ْنَأ» ةلص «رظنن» ةلمجو مكانلعجب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم
 :بضن لحم يف حتفلا ىلع ينبم .ماهفتسا مسا : فيك . ال لحم ال ةيردصملا

 !واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم .لعف : نولمعت ..نولمعتب لاحلا ىلع

 !بضن لح يف «نولمعت فيبك» ةلمجو . لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض

 | ىنعم نأل :رظننب سيلو نولمعشب» «فيك» تبصن دقو . رظنل هب لوعفم
 1 . هلماع هيلع مدقتي نأ بجحي هيف ماهفتسالا
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 م 2مم مس ع و ا امس 11

 ناس أَم نوجرمال نيك ٍتنْيسائاإءْمهلعَواَدِإَو
 ا 1 ما 3 و داس ه1 هر يجامل

 ىيش اعل نَدبَْ أ ل ٌنوُكَيإَمٌلُق هَ ديو اذه
 5 رطب يسن كاملا عت كسو و سر 7 4 نأ سقاس ير ور

 هطرشل ضفاخ نامزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذا . ةيفانغتسا : واولا : اذإ و ©

 . ةمزاج ريغ طرش ةادأ وهو هباوجب بوصنم
 دعب اهعوقول ةفاضإلاب رج لحم يف : ةلمجلا : تانيب انتايآ مهيلع ىلتت ©

 ىلع.ةردقملا ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : ىلتت « اذإ) فرظلا

 و تئرقا اذاو ىنعمب يأ . يضاملل هانعمو رضاحلل هظفل رذعتلل فلألا

 ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و . ىلتتب قلعتم رورجمو راج «مهيلع»
 ريمض «ان» و ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : تايآ . ىلعب رج لحم يف نوكسلا

 بوصنم لاح : تانيب . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 : ىنعمب . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةسكلاب

 . تاحضاو

 . بارعالا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : نيذلا لاق ©

 يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا :نيذلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :لاق
 . لعاق عفر لحم

 هك ا نوجري ال«

 . لعاف مفر لح يف لصعم ريض واولاو نوشلا توبشب عوفرم عباضم

 . ةفاضالاب رج لحم يف

 .- لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : اذه ريغ نآرقم ِتْدأ ©
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 ريمض لعافلاو ةلعلا فرح  ءايلا . هرخآ فذح ىلع ينبم رمأ لعف : تن
 قلعتم رورجتو راج : نآرثب «تاها» ئنعمب . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 ل تغن.- ةفص : ريغ ٠ كعبتن ةريدقت فوذحم تنل :بلطلا باوجو . تثإب

 فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . ًاضيأ رورجم نآرقل

 ٍْ . هيلإ

 4تنأ) ىلع فوطعم لعف : هلّدب . رييختلل فطع فرح : وأ: هلذي وأ ©
 ىلع ينيم لصتم ريمض ءافاو ءرخآ يف نوكسلا هان ةمالصو هبارسعإ برسيو

 . هب لوعفم بِصن لحم يف مضلا

 ٍريِمَض لعافلاو نينكاسلا ء ءاقتلال. هواو :تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ.لعف : لق ©

 1 1 0 . مهل لقف يأ . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : :هلّدِنأ نأ يل نوكي ام ©
 : ىنعمب ةمضلاب عوقرم مات عراضم لجف : نوكي . اهل لممع ال ةيفان : ام
 فرخ : نأ (نوكي» لعفلاب قلعتم رورجمو راج : يل . لحي . يغبني
 ةحتفلا هبصن ةمالعو ْنأِب بوصنم عراضم لعف : هلدبأ ٠ بصان يردصم

 ىلع ينبم لصتم ريمض ءاحلاو . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسلم ريمض لعافلاو
 لح يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو «ْنأ» و هب لوعفم صن لحم يف مضلا

 نم اه لحال ةيردصملا « نأ ٠ ةلض « هلدبأ ٠ ةلمجو . نوكي لعاف عفر

 . : . بارعالا

 فاضم : يفت .لبف نم يأ ةلدبأب قلعتم رورجبو راج ؛ يسفت ءاقلت نم ©
 رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمف ءاملاو ةسكلاب رورجم هيل
 . ةفاضالاب

 عراضم لعف : عبتا ٠ هل لمع ال اما ىنعمب يفن فرح : نإ : عيتا ْنِإ ©
 ١ . عبتأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم

 ينبم لوصوم مسا :.ام' .اط لمع ال رصح ةادأ : الإ : ىلإ ىحوي ام الإ ©
 الوهجملل ينبم عراضم لعف : ىحوي .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع
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 هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 ةلص «يلإ» ةلمجو ىحويب قلعتم رورجمو راج : يلإ . وه هريدقت ًاناوج
 . بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا

  لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ: فاخا ينإ ©

 عوفرم عراضم لعف : فاخأ .َنِإ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 لحم يف «فاخأ» ةلمجو : انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمنضلاب

 . ظنِإ) ريخ عفر

 نإ . اهل لحم ال هلوعفمو لعفلا نيب ةيضارتعا ةلمجلا : ىبر تيصع ّنِإ ©
 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تيصع .ةمزاج طرش ةادأ

 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلاو مزج لحم يف طرشلا لعف عفرلا

 ليل ب ىلع ردا ةحتئاب ميظطتللا بوصنم هب لومففم + يبر ٠ لعاش ع

 ليد يبو تيصع ْذإ يأ ةفاضالاب رج ىلع يف نوكسلا لع ينبس لصحم

 فاخأ ينإف ير تيصع نإ : ريدقتلا . هائعم مدقتل فوذحم باوجو نآرفلا

 . ميظع موي باذع

 فاضم : موي . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : باذع : ميظع موي باذع ©

 . اهلثم ةرورجم مويل - تعن  ةفص : ميظع . ةرسكلاب رورجم هيلإ

 وكيت دقق هب مأ الو مكوك مورق ١

 © نقسم وتر ت

 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هوو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 . مه لق يأ . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 هب لوعفم بصن لح يف : ةلمجلا : مكيلع هتولت ام هللا ءاش ول ©

 ىلع ينبم ضام لعف : ءاش . مزاج ريغ طرش فرح : ول لوقلا لوقم-
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 ل ةيفان : ام . ةمضلاب ميظعتلل عرفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا
 .عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبنم ضام لعف.:: هتولت . ال لمع
 نيمض ءاحلاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع يتبم لصتم ريمَض :ءاتلا .كرحتللا
 فاكلاو رج فرح : ىلع . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 قلعتمب رورجملاو راجللاو . ىلعي رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 ريغ : هريدقت فوذحم (هللا ءاش» لومعمو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هتولتي
 ول : ىنعمي اه لحم ال مناج ريغ طرش باوج «مكيلع هتوات اما ةلمبو كلذ

 . مكيلع هتولت ا كلذ ريغ هللا ءاش

 ضام لعف ىردأ : ال لمع ال ةيفان : ال ةفطاع واولا : هب مكاردأ الو ©

 ًازاوج هيف زتتسم ريم لعافلاو . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم

 هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريممَض فاكلا :. وه هريدقت
 ,ماقم نم وهو مكاردأب قلعتم رورجمو راج : هب . روكذلا عمج ةمالع ميملاو
 1 . يناسل ىلع هب مكفرع الو : ىنعمب يناثلا لوعفلا

 طرش باول ةطبار نوكت نأ زرجيو ةيليلعت : ءافلا : مكيف تثبل دقف ©
 قيقحت فرح : دق . مكيف تئبل دقف كلذ نولهجت متتك نإ : ريدقتب فوذحم

 مملاو تئبلب قلعتم رورجمو راج : مكيف ٠ «تولت» بارلعا برعت : تثبل

 ! . روكذلا عمج ةمالع

 | . ةحتفلاب ةينامزلا ةيقرظلا لع بوصنم هب لوعفم : ًارمع : هلبق نم ًارمع ©

 ىلع :دوعت ءاملاو «ًارمع» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجو راج : هلبق نم

 ,لبق نم يأ ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم يمض وهو نآرقلا
 ْ ْ 0 2. نآرقلا اذه

 'ةدئاز ': ءافلاو . ماهفتسا ظفل يف خيبوت فلأ : فلألا : نولقعت الفأ ©

 توبثب عرفرم عراضم لعف :.نولقعت . اهل لمع ال ةيفان : ال - ةيئيزت -

 . كلذ نولقعت الفأ يأ . لعاف عفر لحم يف لصتم:ريمض واولاو نونلا

 ير



 ل لا ا 1 ا
 «» ولاد حلمه ناكل نكتار

 . ماعنألا ةروس نم نيرشعلاو ةيداحلا ةيآلا يف تبرعأ ةميركلا ةيالا هذه .

 0 ويَو هالو مهرصجال موه نو نم 1 نودع ١1/مب
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 ليا لواط الق شاسع ْوَعفُس
 2 ءاسو يهل .

 نور باَكع كوم ضال

 عراضم لعف : نودبعي . ةيفانكتسا : واولا : هللا نود نم نودنعيو ©

 : نود نم . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم

 هللا . «امل لوصوملا نم ةمدقم لاحب وأ نودبعيب قلعتم رورجنو راج
 . ةرسكلاب ميظعتلل رورحم هْيلِإ فاضم

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم يذلا ىنعمب لوصوم مسا : ام: مهرضي الام ©

 عراضم لعف : رضي . اه لمع ال ةيفان : ال . ناثوألا يأ هب لوعفم ٍبصن

 ريمض (مهلو .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضل ةلاي عوفرم

 ةفوطعم : مهعفني . يفنلا ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع راولا : مهعفذي الو ©

 . لوصوملا ةلص ةلمجلاو اهبارعأ برعتو («مهرضيا ىلع

 : ىنعمب !نودبعي» بارعإ برعت : نولوقي . ةفطاع : واولا : نولوقيو ©
 . نولوقي اوناكو

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : انؤاعفش ءالؤه ©

 عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ . هيبنتلل ءاهلا : ءالؤه

 لح يف لصتم ريمض ؛ان» و . ةمضلاب عوفرم ؛ءالؤه» ربخ : ءاعفش . أدتبم

 لالا



 ةحتفلاب ةيناكملا ةيفرظلا ىلع بوصنم ءاعفشب قلعتم ناكم فرظ : هللا دثع ©

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم : هللا . فاضم وهو

 نريمض لعاقلاو نينكاسلا ءاقتلال هوو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©
 . مهل لق يأ . تنأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم

 مكهتلل ةزمملا  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : هللا ن وكينتأ ©
 *: ةلالجلا ظفل هللا .«نودبعي» بارعإ برعت : نوئبنت . ماهفَتسالا ظفلب

 : . ةحتفلاب ميظعتللا بوضنم هب لوعفم

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام. . زج فرح : ءاابلا : ملعي ال امي ©

 :لوصوملا ةلبص «ملعي ال» ةلمجو , وه هزيدقن ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 . تيت قلمتم ايه دورجلاو راشجلاو . ًادوجو هل ملعيإل يب يأ اذ لخل.

 0 يفد لع ةقوطسم لا .يفنلا ديكأتل ةدئاز

 افوذحم لعفل ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم : ناحبس : ! ىلاعتو هتاحيبس ©

 رج لمع يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهاو فاضم وهو حبسأ هريذاقت

 : ىلاعت . :ةيلاح واولا : ىلاعتو . نيرخآلا ةيباشم نع هز يأ ةفاضإلاب

  بضن لحم يف «ىلاعت» ةلمجو . لجو زع هللا ىلع دوعي وه هريدقت ازارج هيف
 1 . لاح

 :لوصوم مسا ؛ام) و رجلا فرح «نعا نم ةبكرم : مع: نوكرشي امع ©

 !تمغاأ دقو ىلاعتب قلعتم رورجملاو راجلاو نعب رج ل يف نوكسلا ىلع ينبم
 :ةلمجو «نوديعي) بارعا برت : نوكرشي . ديدشتلا لصحف اب «نع»
 :فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو ان لحم ال لوصوملا ةلص «نوكرشي#

 ,نيذلا ءاكرشلا نع : ريدقتلا .. هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم وهو ًاراصتخا

 ليزأتب : اهدعب امو «ام» و . ةيردصم ؛ام» نوكت نأ زوجيو هب مهتوكرشي

58 



 ءاما' ةلص «نوكرشي ةلجو .مهكارشا نع :ريدقتلا .نعب رج لحم يف ردصم

 ندتقبَس هلك والَتْسأَو دوو هم ب سانيو ١4 0 لا 1 و و كر ١ د جروح ١ كامد

 لعف : ناك . احل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانغتسا : واولا : سدائلا ناك امو ©

 . ةمضلاب عوفرم «ناك» مسا : سانلا . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام

 بروصنم ؟ناك» ربخ : ةمأ . ال لمع ال رصح ةادأ : الا: ةدحاو ةمآ الإ ©
 . اهلثم ةبوصنم امل ديكوت وأ ةمأل ةفص : ةدحاو . ةحتفلاب

 مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوفلتحما . ةيفانثتسا : ءافلا : اوفلتخاف ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريم واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال
 : ةملك . مزاج ريغ طرش فرح : الول . ةيفانعتسا : واولا : ةملك الولو ©

 . ةدوجوم هريدقت ًابوجو فوذحم هربخو ةمضلاب عوفرم أدتبم

 ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قبس : كبر نم تقبس ©

 ةلمجو . يه هريدقتت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . اهل لحم ال ةنكاسلا

 قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : كبر نم . ةملكل ةفص عفر لحم يف «تقبس»

 . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو تقبسب
 ينبم ضام لعف : يضق هالولا باوج يف ةعقاو : ماللا : مهنيب يضقل ©

 ةيناكملا ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : نيب . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل

 هبشو . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض (مه»و

 طرش باوج «مهنيب يفقا» ةلمجو . لعاف بئان عفر لحم يف «مهنيب» ةلمجلا
 . بارعالا نم ا لحم ال مزاج ريغ

 ةيآلا يف ةدراولا «نوكرشي امع» بارعا برعت : نوفلتخي هيف اميف ©
 . نوفلتخيب قلعتم رورجمو راج : هيف . ةقباسلا ةميركلا
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 ' نإ نر أَم زك يي : يي 1و 6
 - 14 ير

 ظ © ريتك
 .نونلاتوبثي عوفرم عراضم لعف : نولوقي . ةفطاع : واولا : نولوقيو ©

 ش١ ْ . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 :خيبوت فرح يهو «ًآله) ىنعمب : الولف هبر نم ةيآ هيلع لزن ذأ الول ©

 1 . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لخف :لزنأ . ضام لعف ىلع اهوخدل

 ! :هيز نم ؛ةمضلاب عوفرم لعاف بئان :ةيآ .لزنأب قلعتم رورجمو راج :هيلع
 يف لصتم يمض ءاحلاو «ةيآ» نم ةفوذحم ةفصب قلعشم ميظعتلل رورجمو راج

 !لحم يف ةلمجللاو . لعاف نع لصف هنأل لعفلا ركذادقو ةفاضالاب رج لحم

 ّْ ْ . . هب لوعفم بصن

 ءاقال واو تقذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف.: لق . ةدئاز ءافلا : لقف ©
 1 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسف ريمض لعافلاو نيتكاسلا

 : من لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : هلل بدغلا ًامنإ ©

 ميظعتلل رورجيو راج :هللا . ةمضلاب عوفرم أدتبم ::بيغلا. ٠ ةفوفكمو ةفاك

 ْ + أدتبملا ربخب قلعتم

 :نأل' نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : : اورظتنا .٠ ةيفانئتسا ءافلا : اورظتناف ©

 ,فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم

 3 هومتحرتقأ ام لوزن اورظتناف يأ ةفوذحم ةلومعمو ةقراف

 :لصتم ريمض : ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن افرحأ : !: مكعم يّنِإ ©

 !ريخب قلعتم ناكم فرظ : عم . ذإل مسا بصن لح يف نوكسلا لع ينم
 /يف مضلا لع ينبم لضتم ريملخ : فاكلا . ًافيفخت «يننإ) نون تفذحو نإ
 .. روكذلا عمج ةمالع ميملاؤ ةفاضالاب رج لح

 تو



 «ْنِإ) ربخب قلعتم هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو رورجمو راج : نيرظتنملا نم ©
 . مهنم رظتنم وأ نيرظتنملا دحأ ينإ ريدقتب

 ةكقمم اذ ْءَهدقَع ءَكَصدْصنمةحْيَسَئلََقَمِإَو ١"
01 

 © كف ادوبي كسز إرم نأ آف يَ
 نم لبقتسي امل فرظ : اذإ . ةيفانعتسا : واولا : ةمحر سانلا انقذأ اذإو ©

 : قاذأ . ةمزاج ريغ طرش ةادأ يهو هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ نامزلا

 ىلع ينبم لصتم ريمض انا و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف
 ةمالعو نابوصنم «انقذأ» الوعفم : ةمحر سانلا . لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 رج لحم يف «ةمحر سانلا انقذأ» ةلجو امهرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا اهبصن

 ش . اذإ دعب اهعوقول ةفاضالاب

 فاضم : ءارض . انقذأب قلعتم رورجيو راج : مهتسم ءارض دعب نم ©

 ىلع - نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب رورجم هيلإ
 ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تّسم «ءالعف» نزو

 نيبئاغلا ريمض «مه» و يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو اه لحم ال

 رج لحم يف ؛مهتسم» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 . ءارضل - تعن - ةفص

 : محل . اهل لحم ال  ةيئاجف  ةءاجف فرح : اذإ : اذتابآ يف ركم مهل اذإ ©
 رج لم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض ؛مه» و رج فرح :ماللا 0

 عوفرم رخؤم أدتبم : ركم . مدقم ربخب قلعتم «مهلا رورجملاو راجلاو ماللاب

 ينبم لصتم ريمض هانا و . ركمب قلعتم رورجمو راج : تايآ يف . ةمملاب
 نعطلاب انتايآ يف لايتحا محل اذا : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع
 نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ؛انتايا يف ركم مهل اذإ» ةلمجو . اهيف
 . اوركم يأ بارعالا

 تل



 ' نيتكاسلا ءاقتلال واو تقذحو رسكلاب كرح نوكسلا لع ينبم رمأ لعف : لق ©

 0 . ٠ تنأ هريدقت ًابوجو هيف تتسم ريمض لعافلاو

 : عرسأ ٠ ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل : ًاركم عرسأ هللا ©

 «لعفأ» نزو ىلع فرصلا نم عونمم هنأل نوني لو ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ

 ' مكديك درل ًاريبدت مكنم عرسأ هللا : ىنعمب يأ ةحتفلاب بوصنم زيي : ًاركم

 ! لوقم - هب .لوعفم بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلاو . لامم هللا نم ركملا نأل

 : ٍلوقلا
 / : لبس . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ : نويقكي انلسر ْنأ ©

 ٠ , لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اثا و ةحتفلاب بوصنم ّنأ» مسا

 ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوبتكي . ةفاضالاب رج
 عفر لح يف اهالت امو «نوبتكي# ةيلعفلا ةلمسجلاو . لعاب عفر لحن يف لصتم

 1 ا , (نأل ريخ

 . لوعفم بصن لح يف نوكسلا لع ينبم لوصرم مسا ؛ ام: نوركمت ام © |
 ٠؛ ةلض اهنأل بارعإلا نم اهل لحم ال «نوبتكي) بارعا برعت : نوركمت .هب
 00١ . لوصوملا
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 ينم لصف م يمض : ره: نحبلاو يلا يف مكريسي يذلا وه ©
 ! يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم: مسا : يذلا . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع

 ريهض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : مكريسي ؛. اوه» ربخ عفر لحم

 لااا



 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم
 ال لوصوملا ةلص «مكريسي» ةلمجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن

 واولاب ةفوطعم' : رحبلاو . مكريسيب قلعتم رورجمو راج : ربلا يف . ال لحم

 . اهلثم ةرورجم ربلا ىلع

 امل فرظ : اذا . ءادتبالل ةياغ فرح : ىتح : كلفلا يف متنك اذإ ىتح ©:

 ريغ طرش ةادأ وهؤ هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ نامزلا نم لبقتسي
 عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك .ةمزاج

 ميملاو «ناك» مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا . كرحتلملا

 ىلع يأ «ناك» ربخب قلعتم رورجمو راج : كلفلا يف . روكذلا عمج ةمالع

 . اذا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف «كلفلا يف متنك» ةلمجو . نْفسلا

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : :نيرج . ةفطاع واولا : مهب نيرجو ©

 عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم ثينأتلا ريمض نونلاو عفرلا ريمضب هلاصنتال

 اهنأل وأ . عمجلاو درفملا ىنعمب وه وأ «كلف» عمج هلأل كلفلل دوعي لعاف

 . نيرجب قلعتم رورجملاو راجلاو اهيف نمب يأ ءابلاب

 . حيرب نيعوفدم : ريدقتلا لاحب قلعتم رورجمو راج : حيرب : ةييط حيرب ©

 . اهلثم ةرورجم حيرل - تعن  ةفص : ةبيط

 هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوحرف . ةفطاع واولا : اهب اوحرفو ©

 : اهب . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب

 . اوحرفب قلعتم رورجمو راج

 . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا :؛ فصاع حير اهتءاج ©

 و اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :تءاج

 : حير . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اهلا

 حير : يأ اهلثم ةعوفرم حيرل - تعن  ةفص فصاع ةمضلاب عوفرم لعاف

 . فصع تاذ

 ور



 ' ضام لعف : ءاج . ةفطاع : واولا : ناكم لك نم جوملا مهءاجو ©

 'مضلاب كرح نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض ةمها و حتفلا ىلع ينبم

 ! عوفرم لبعاف : جوملا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف ميما علبشال
 .رورجم هيلإإ فاضم : ناكم . مهءاجب قلعتم رورجمو راج :: لك نم .ةمضلاب

 ش . ةرسكلاب

 : هاوحرفلا بارعا برعت : اونظ . ةفطاع راولا : مهب طيحأ مهنأ اونظو ©

 ' ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن' فرح :: نأ
 ' ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : طيحأ .«نأ» مسا بصن لحم يف نوكسلا

 , لعافأ بئان عفر لحم يف ؛مهب» رورجملاو راجلاو . تبرعأ : مهب . حتفلا ىلع
 .امو نأ» و «نأد ريخ عفر لحم يف مج طيحأ» ةيلعفلا ةلمجلاو «طيحأ» لعفل

 0 (اوث :) يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب : اهالت

 'ردقملا مضلا ىلع ينبم ٍضام لعف يهو «اونظ» نم لدب : اوعد : هللا اوعد ©

 :ريمض واولا .:ةعابجلا واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقنلال ةفوذحملا فلألا ىلع

 ' بوضنم هب لوعفم :؛ هللا . :ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم
 ١ 1 ا . ميظعتلل

 : ملاش ركذما عمج هلأل ءايلاب بوصنم لاح : نيصلخت : نيدلا هل نيصلخم ©

 : .نيضلخمب قلعتم رورجمو راج :هل .هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو
 1 . ةحتفلاب بوصنم «نيصلخم» لعافلا مسال هب لوعفم : نيدلا

 فرح : ْنِإ قنذوملا ماللا  مسقلل ةئطوم : ماللا : هذه نم انتيجنأ نئل ©
 ؛ ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ىجنأ . مزاج ريغ طرش
 ىلع: ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . نإ مزج لحم يف طرشلا :لعف كرحتملا فرلا

 بصن لح ,يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا و لعاف عفر لحم يف حتفلا
 ! ةراشا مسأ !ةذها و . ىجنأب قلعتم رورجيو راج : هذه نم .: هب لوعفم
 :هذه نم : ريدقتلا . ةثراكلا ىلا ةراشالاو نمب رج لحم يف رسكلا ىلع يننبم

 00 1 . ةثراكلا
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 . ردقملا مسبقلا باوج يف ةعقاو : مالل اللا : نيركاشلا نم ٌننوكنل ©
 ةليقثلا ديكوتلا نوئنب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم صقان عراضم لعف نا

 راج : نيركاشلا نم . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض ؟نوكنا مس

 ملاس ركذم عمج - هنأل ءايلا : مسالا رج ةمالعو كلا خب قاع

 نيب ةيضاخعا «انتيجنأ ْنِإ) ةلمجو هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو
 باوج «نيركاشلا نم ننوكنلا ةلمجو . اهل لحم ال هباوجو فوذحملا مسقلا
 . بارعإلا نم اه لحم ال مسقلا

 ع ساير ضلوعي 2م
 0 ا
 © نرش

 ىلع ينبم مزاج ريغ طرش مسا : مل . ةيفانغتسا : ءافلا : مهاجنأ امّلف ©
 باوجلاب قلعتم .«نيح» ىنعمب ةينامزلا:ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا
 ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف ::ىجنأ

 يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم

 دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لح يف «مهاجنأ» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم
 ع

 00 ةيئاجف : ! : ضرألا يف نوغيي. مه اذإ ©

 نوي ٠ ادعس عفو لح يف نركسلا لع ينبم لعظم فل نسم مه

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف
 رورجمو راج : ضرالا يف .«مه» ربخت عفر لحم يف «نوغبي» ةيلعفلا ةلمجلاو

 . اه لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «نوغبي مه» ةلمجو . نوغبيب قلعتم

 راجلاو . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : قحلا . رورجمو راج : قحلا ريغي ©

 كرب



 ا . نيفع ريغ يأ نيلطاب يأ لطابلاب : ريدقتلا . لإحب قلعتم رورجملاو

 لع ف ملا لع يثبم اشم يأ . ءادن ةادأ : اي : سانلا اهبأ اب ©
 ا . ةمضلاب :ةعوفرم «يأ» نم لدب : سانلا . ةيبئثلل «اه» و بصن

 نعم ياك نا ايلا متصلا ىلا ةعياف ملل ©

 ردم وهو ةحتفلاب بوصتم قلطم لوعفم : ماعم ايشدلا ةايحلا | عاتم ©

 ؛رورخم هيلإ فاضم : ةايحلا . ةايحلا عاتم نوعتمتت : ريدقتلاو . دكؤم'

 , فلألا ىلع ةردقلا ةركلاب اهلثم ةرورج ةايحلل ةفص:: ايندلا .. ةرسكلاب

 ا ١ . رذعتلل

 . مدام ريخب قلعتم رورجتو راج: انيلإ . ةفطاع : مث : .مكعجرم اذنيلإ مث ©

 . ؟مكيغبا بارعإ برعت رخؤم أدتبف : مكعجرم

 ؛ لعافلاو ةمضلاب عرفرم عراضم لعف : ,ءيبنن ٠ ةيفانعتسا ءافلا : مكئيننف ©

 : ىلع ينبم :لصتم ريمض .: فاكلا . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 : . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم :بصن لحم يف :مضلا

 , ينبم لوصوم مسا : ام . ءيبنتب قلعتم رورجمو رانج : نولمعت متنك امب ©

 | نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع
 ' لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . كرختملا عفرلا ريمضب هلاصتال

 , بارعا برعت : نولمعت .. روكذلا عمج ةمالع ميملاو «ناك» مسا عفر

 : لوضوملا ةلص «نولمعت متنك» ةلمجو ؟ناكا ربح بصن لحم يف يهو انوغبيا

  لوعقم هل لحملا بوصنم فود ريمسخ لوصرلا ىلا دئاعلاو . ا لع ال

 كال
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 ةكرشلا قل يسم 2
 « كرت لا

 عوفرم أدتبم : لثم . ةفوفكمو ةفاك : انإ : ايئدلا ةايحلا لثم امنإ ©

 - تعن  ةفص : ايندلا . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ةايحلا . ةمفلاب

 اهلبقت يف الاح ىنعمب . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلاب ةرورجم ةايحلل

 . كالملا ىلإ ةجهبلا نم

 هرج ةمالعو فاكلاب رورجم مسا : ءام . هيبشتلل رج فرح : فاكلا : ءامك ©

 مسالا ف فذحف ءام لثمك يأ أدتبملا ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ةرسكلا

 «لثم» ىنعمب , (سا «اما نوكت وأ . هلحم هيلإ فاضملا لحو رورجملا فاضملا

 . أدتبملا ربخ عقر لحم يف نوكسلا ىلع ًاينبم
 : لزنأ . ءال تعن  ةفص رج لحم يف : ةلمجلا : ءامسلا نم هانلزنأ ©

 ىلع يثبم لصتم ريمض «ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف

 نم . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم يف نوكسلا
 . هاتلزنأب قلعتم رورجبو زاج :.ءامسلا

 ينبم ضام لعف : طلتخا : ةفطاع : ءانلا : ضرألا تابن هب طلتخاف ©

 لعاف «تابن» و هببسل يأ . طاتخخاب قلعت رورجيو راج : . حتفلا ىلع

 . ةرسكلاب رورجم لإ فاضم : ضرألاو . ةمضلاب عوفرم

 ءاما و رج فرح (نْما نم ةنوكم : ام : ماعشالاو ساثذلا لكأي امم ©

 لا#الا#



 :قلعتمم رورجملاو راجللاو نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ٍئنبم لوصوم مسا
 : ماعنالاوأ . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لكأي . تابنلا نم ةفوذحم لاحب

 ؛ةلض «ماعبألاو سائلا لكأي» ةلمجو اهلثم ةعوفرم «سانلا» ىلع واولاب ةفوطعم
 ؛ لحملا بوصنم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا

 :يهف «سانلا» ةملك امأ . ماعنألاو سانلا هلكأي : ريدقتلا:. هب لوعفم هنأل

 ْ . عورزلا يف ماعنألاو سانلا هلكأي ام : قنعمب «لكأي» لعاف

 امل فرظ اذإ . ءادتبألل ةياغ فرح : ىتح : ضرألا تذخأ اذإ ىتح ©
 : ريغ طرش ةادأ وهو هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ نامزلا نم لبقتسي
 ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف ':. تذحأ .ةمزاج

 . ةمضلاب عوفرم لعاف :ضرالا . نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب تكرحو اهل لحم

 . كذإ» فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف «ضرألا تذعحأ» ةلمحو

 ريمض ؛اه» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : فرخ: َتَّيَزأو اهفرخز ©
 واولاب ةفرطعم : تنيزاو . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا:ىلع ينبم لصتم
 ! . يه .هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو اهبارعإ بزعتو «تذخأ» ىلع
 1 . فلألاب تلصوأو يازلاب ءاتلا تمغردأف يأ «تتئيزا» ةلمجلا لضصأو

 لهأ . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ْنَظ . ةفطانع اولا : اهلهأ نظو ©

 : . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ااه» و ٍةمضلاب عوفرم لعاف

 يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب : اهدعب امو . ْنأ : اهيلع نورداق مهئأ ©

 :نيبئاغلا ريمض «مه» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ . «نظ»
 ,عوقرم ؛نأ» ربخ : نورداق ..1نأ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع يثبم

 راج: اهيلع . درفملا نيونت نع ضوع تنونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب
 ْ نورداقب قلعتم رورجمو

 0 ديارعالا نم امل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : ائرمأ اهاتأ ©

 ريمض «اهل و رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبنم نضام لعف : ىنأ

 :لعاف : رمأ . مدقبم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا :ىلع ينبم نييئاغلا

 را



 . ةفاضالاب

 ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ هيف لوعفم : اليل : ًاراهش وأ اليل ©
 ىلع ةفوطعم : ًاراهن . رييختتلل فطع فرح : وأ . ًالاح نوكت نأ زوجيو

 ٠ اهبارعإ برعتو «ًاليلأ .

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لعج . ةفطاع ءافلا : ًاديصح اهانلعجف ©
 «اه» و لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض انا و انب هلاصتال

 ريمض : همساو بصنو عيبشت فرح : نأك : سمأآلاب نغت مل نأك ©

 يفن فرح : مل .نأشلاو لاحلا نأك يأ هنأك : ريدقتلاو فوذحملا نأشلا

 - هربخخآ فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : نغت 8 بلقو مزجو

 راج : سمألاب . يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو  ةلعلا فرح
 لوصفم اهلعف «نأك» ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو نغتب قلعتم رورجبو

 . ملب
 أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم مسا : فاكلا : تايآلا لصفن كلذك ©

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ , فاضم وهو «لثم» ىنعمب

 عراضم لعف : لصفن . باطخ فرح فاكلاو دعبلل : ماللا . ةفاضإلاب

 بوصنم هب لوعفم : تايآلا. «كلذك» ربخ عفر لحم يف .«لصفن» ةيلعفلا

 برعت نأ زوجيو . ماسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب
 . ليصفتلا كلذ لثم لصفنو ريدقتب ًاقلطم ًالوعفم «كلذكا يف فاكلا

 عراضم لعف : نوركفتي . لصفنب قلعتم رورجمو راج : نوركفتي موقل ©
 ةيلعفلا ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم
 . ؟موق) فوصوملل ةفص رج لحم يف (نوركفتيا
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 © ميسم انجين ركتلر تالا أاوعْديمآَو 0
 'ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالخلا ظفل هللا . ةيفانعتسا : واولا : وعدي هللاو ©

 نم عنم واولا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : وعدي . ةمضلاب

 هللا, ىلع دوعي .وه هريدقت ًازاوج هيف رثتتسم ريمض لعافلاو . لقشلا اهروهظ

 : . أدتبملا ريخ عقر لحم يف اوعديا ةلمجو . هناحبس

 ' فاضم : مالسلا . اوعديب قلعتم رورجمو راج : يدهبو مالسلا ناد ىلإ ©

 . اهلثم برعتو (وعدي» ىلع واولاب ةفوطعم : يدهمو .:ةرسكلاب رورجم هيلإ

 | ١ ةبالوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم ؛ ءاشي نم ©
 :هريذلقت ًااوج هيف رثتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعق :

 ! فوذحع ةءاشيلل لوعفمو . لوصوملا ةلص «ءاشي) ةيلعفلا ةلمجلاو م: وه

 . صاصتخا

 ا تع ةفص : ميقتسم ٠ .يدهيب قلعتم رورجبو راج : ميقتسم طارص ىلإ © ش

 ْ . ةرسكلا اهرج ةمالعو انهلثم ةرورجم طارصل

 فاما ةداوتكا يكل ارو فوصل 7١ اصر ع رسولا ت رقع و
 ' : رس ٍ

 : © ودام

  لعف : اونسح اونسح [ ٠ مدقم ريخب قاعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لع يف حملا
 ' لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام

 ١ فذحو امن لحم ال لوصوملا ةلص «اونسحأ» ةلمجو . ةقراف فلألاو .لعاف عفر

 1 . مهامعأ اونسحأ يأ لوعفملا

 لغد ةمشلب قرم رضوا دتبم : ىنسحلا: ةدابزو ىتسحلا ٠

 يهو: هلحم ةفصلا تلحو فوصوم ا فذحف ىنسحلا ةبوثملا يأ رذعتلل فلألا

 فال



 ةمضلاب اهلثم ةعوفرم «ىنسحلا» ىلع واولاب ةفوطعم ةدايزو . نسحألا ثنّوم
 . هللا لضف نم ةدايز يأ ىنسحلا ةبوثملا ىلع ديزي امو : ىنعمب . ةرهاظلا

 ال ةيفان : ال . ةيفانعتسا : واولا : ةلذالو رتق مههوجو قهرب الو ©

 ينغي الو . ىنعمب يأ . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : قهري . اللمع

 ىلع ينبم نيئاذلا يحض مه" و ةحشفلاب بوصنم هب لوعفم : ٠ هوجو

 اولا : الو . ةمضلاب عوفرم لعاف : رتق . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 اهلثم ةعوفرم ؛رتق» ىلع ةفوطعم : ةلذ . يفنلا ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع

 . داوس اهيف يتلا ةربغلا وأ مدنلا ةربغ يه : رتقلاو . ةمفلاب

 عفر لحم يف رشكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ : ةفجلا باحصأ كئلوأ ©

 : باحصأ . مهلاعأ نيئسحملا ىلإ ةراشالاو . باطخ فرح فاكلاو أدتبم 1

 . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ةنجلا . ةمضلاب عوفرم «كئلوأ» ربخ

 نم ًالدب نوكت نأ زوجيو لاح بصن لحم يف : ةلمجلا : نودلاخ اهيف مه ©

 . ةنجلا باحصأ مه كئلوأ : بارعالا ردق اذإ «ةنجلا باحصا كنلوأ» ش

 : اهيف . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : «مهلا
 عمج هنأل واولاب عوفرم «مه» ربخ : نودلاخ . ريخب قلعتم رورجتو راج
 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم

 هلو معو هلْ تيا ارعت ِتاَيتلوب كيلو 707 3
 لكنت قف ف تيار رانك

 2 نائل هيرفي

 : اوبسك نيذلاو : اهلثمي ةكيس ءازج تائيسلا اويسك نيذلاو ©

 زوجيو . ةقباسلا ةميركلا ةيالا يف ةدراولا «اونسحأ نيذلل» ىلع واولاب ةفوطعم

 لوصوم مسا : نيذلا . ةفطاع : واولا : يلاتلا هجولا ىلع ةلمجلا ردقت نأ

 6١ب



 :ءادتبم ريدقتب .يأ . نيذلا ءازجو يأ ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم
 واولاو . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوبسك .فوذحم
 اهب لوعفبم : تائيسلا . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 : ءازج ٠ ملاسلا ثنؤملا عمجبب قحلم هلأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم
 رورجم هيلإ فاضم : ةئيس . ةمضلاب عوفرم ردقملا فوذحملا أدتبملا ربخ

 ؛«اهلز . ردقملا «ىزاجت» لعفب وأ ءازجب قلعتم رورجمو راج :لثمب .ةرسكلاب
 ؛ .ديكوتلل ءايلا وأ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 3 اهلثم ةئيسب ةدحاو ةئيس يزاجت نأ مهءازج : ىنعملاو .نيخلا يف ةدئازلا يهو
 لوالا يف يأ هيف ْنأل لوألا بارعإلا نم هجوأ بارعإلا نم هجولا اذهو
 . هزيجب شفحألا ْنأو نيلماع ىلع ًافطع

 و ةميضلاب عوفرم عراضم لعق : قهرت . ةيفائئتسا : اولا : ةلذ مهقهرتو ©
 . مدقم هب لوعفم بصن لع يف نوكسلا ىلع ينيس نيئاشلا ريف همها

 . ةمضلاب عوفرم لعاف :ةلذ

 فزح : : مها اهل لمعال ةيفان : ام : مصاع :نم هللا نم .مهلام ©

 اا. اللاب راج لع يف نوكسلا ىلع ينبم نيئاشلا يمض ةمها وج
 ل الا .مدقم ربخب قلعتم رورجملاو
 : مصاع .يفنلا ىنعم ديكأتل دئاز فرح : نم . .«مصاعا نم ةمدقم

 وج نم مه ىنعمب ٠ رخؤم أدتبم هنأ ىلع ًالحم'عوفرم ًاظفل رورجم

 . هباذعو هللا طخس نم دحأ مهصعي الوأ . مهصعي نم هدنع نمو

 لعف تيشغأ . ةفوفكمو ةفاك : اننأك : مههوجو تيشغأ امنأك ©
 . اهل لحم.ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو علا لع ينم درهجملا ينيب نيام

 "رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و ةمضلاب عوفرم لعاف بئان :
 1 : ةفاقألا

  زورجتو راج : ليللا نم .ةحتفلاب بوصنم زييمت : ًاعطق : ليللا نم ًاعطق ©
 ها . «ةعطق» عمج وهو ًاعطقل ةفص بصن لحم يف
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 . ةحتفلاب بوصنم ليللا نم لاح : اًملظم ©

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «نودلاخ اهيف مه ةئحلا باحصأ

 ا
 ه2 نود كو

 نامز فرظ : موي . ةيفانئتسا : راولا : ًاعيمج مهرشحن مويو «

 لعفل هب ًالوعفم نوكي نأ زوجيو ةحتفلاب ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بوصنم 7
 'مه» و ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : رشحن . اففاضم وهو . ركذا :هريدقت

 لاح : اعيج . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض

 لحم يق ؟ًاعيمج مهرشحن» ةلمجو ؟مهرشحن» يف ريمضلا نم ةحتفلاب بوصنم
 . نحن هريدقت ايبوجو هيف رتتسم ريمض ارشحنا لعافو . ةفاضالاب رج

 ىلع ةفوطعم : لوقن . فطع فرح : مث : اوكرشأ نيذلل لوقن مث ©

 مسا «نيذلا» و لوقنب قلعتم رورجبو راج : نيذلل . اهبارعا برعتو ارشحن» ْ
 ينبم ضام لعف : اوكرشأ . ماللاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم
 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «اوكرشأل ةلمحو . ةقراف فلألاو

 ردقم لعفب بوصنم هب لوعفم : ناكم : مكؤاكرشو متنأ مكناكم ©

 لوقم هب لوعفم بصن لحم يف «مكناكم اومزلا» ةلمجو «اومزلا» هريدقت
 . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا .  لوقلا

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : متنأ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 : مكؤاكرشو . «اومزلإ» هلوق دسم هدسل «مكناكم» يف ريمضلل ديكأت رج

 . مكؤاكرشو متنأ اومزلا يأ «متنأ» ىلع فوطعم : ءاكرش . ةفطاع : واولا

 عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :فاكلا

 . روكذلا

 دة



 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ليز . ةيفانعسا : ءاقلا : مهنيب انليزف ©
 :نيب . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛ان١.و ائب هلاصتال

 «مه) و انقرفف ىنعمب . انليزب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ
 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 . حتفلا ىلع ينبم ام لعف : لاق ..ةفطاع واولا : مهؤاكرش. لاقو ©

 يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و ةمضلاب عوفرم لعاف : ءاكرش

 000000000 ٠ مه - مهتفآ- مهؤاكرش لاقو يأ : ةفاضإلاب رج لحم
 ' ب لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف:ةلمجلا ::نوديعت انايإ متنك ام ©

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك . ال لمع ال .ةيفان : ام

 : مسا 'عقر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا . كرحشملا عفرلا ريمضب

 | ف انوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض :: ايإ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «ناكا
 ! لعف : نؤدبعت . نيملكتملل فرخ «ان» و مدقم هب لوعفم بصن لحم

 ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشثب عوفرم عراضم
 . ؟ناك» ربخ بصن لحم يف اننودبعت : زيدقتب «نودبعت انايا»

 رس 2 سر ا ل -

 ١9 "ينك بئس يقَيايك لابوك *

 © حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىفك . ةيفانئتسا : ءافل ا : ًاديهش هللاب ىقكف !
 مسا .: ةلالجلا ظفل هللا .دئاز رج فرح ءابلا : هللاب رذعتلل فلألا ىلع ردقملا :

 بوصنم زيي ًاديهش «ىفك» لعاف هنأ ىلع الحم عيفرم ًاظفل ميظعتلل رورج |

 لاح نوكت نأ زوبعو ةحفلب . 1

 © ةحتفلاب ةيناكللا ةيفرظلا لع برصنم ناكم فرظ : نيب : مكنيبو اننيب |

 «ان» زل «لعاف» ىنعمب ليعف : ةغلابملا غيص نم «ًادهاش» ىنعمب ًاديهشب قلعتم
 فوطعم : مكتيبو . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمِض !

 ةمالع ميملاو .. نيبطاخملا ريمض : فاكلا . اهبارعا'برغتو «اننيب» ىلع واولاب '

 . عمجلا

 كلنا ( 1:4 لل



 ال لمع ال ةلمهم ةليقشلا ؛َّنإ» نم ةففغ : نإ : مكتدابع نع انك ْنِإ ©

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : انك . ةيلعف ةلمج ىلع اهيوخدل
 نع. «ناك» مسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان» وانب

 ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . نيلفاغب قلعتم رورجيو راج : مكتدابع
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف ملا

 «ْنأ» نم ةففخملا «ْنأ» نيب ةقراغلا ماللا يهو ديكوتلا مال : ماللا : نيلفاغل ©

 نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم «ناك» ربخ : نيلفاغ . ةليقشلا

 . هتكرحو درفملا نيونت نع .ضوع

 قرم كوم اوذنَو تنكس ايدي كا تبت <*“
 #2 ا

 يف نوكسلا ىلع ينبم ناكملل ةراشا مسا : انه : سفن لك وليت كلانه ©

 يف يأ نامزلل ريعتسا دقو اولبت» لعفب قلعتم ةيناكملا ةيفرظلا ىلع بصن لحم

 . باطخ فرح فاكلاو . دعبلل : ماللا . تقولا كلذ يف وأ فقوملا كلذ

 يأ ةدئاز فلألاو لقثلل واولا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عزراضم لعف : ولبت

 . ةرسكلاب رورحم هيلإ فاضم : سفن . ةمضلاب عوفرم لعاف : لك. .ربتخت

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ام : تفلسأ ام ©

 اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تفلسا

 . يه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلا»و
 ينبم لوهجملل ينبم ىضام لعف : اودر . ةيفانئتسا واولا : هللا ىلإ اودرو ©

 بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع
 . اودرب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللا ىلإ .لعاف

 : اهرج ةمالعو ةرورجم ةلالجلا ظفلل - تعن  ةفص : ىلوم : قحلا مهالوم ©

 نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض 'مه» و رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا

 3 7 نات



 : الدب «ىلوم» نوكت نأ زوجيو عابشالل مضلاب ميملا كرحو ةفاضالاب رج لحم يف

 ٍإ . ةرهاظلا ةرسكلاب ةرورج : مهالومل - تعن  ةفص : قحلا . ةلالجلا ظفل نم

 ْ . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ل . ةيفانثتسا : واولا : مهنع ٌلضو ©
 . نعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو . لضب قلعتم رورجتو راج : مهيلع

 ' عقز لحم ف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: نورتفي اوناك ام ©
 . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لغف : اوناك .لعاف
 : لعف: نورتفي . ةقراف فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 . لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عونفرم عياضم
 هانم» نوكت نأ زوجيو «ناك» ربخ بصن لحم يف «نورتفي» ةيلعفلا ةلمجلاو
 ."«لض# لعاف عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو 4م نوكتف .. ةيردصم

 ورضا مسلم ضال مكيف ١" "ل راسو ين ب ا تا تاس سل كة د
 و هدم ماو نمو 0202 هس ص ل ل رو 2و

 © نونا لع هدأ 1 ل

 ' ريم لغافلاو نينكاسلا ءاقتلال هوإو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 0 ٠ . مه لق يأ . تنأ هريذقت ًابوجو هيف رتتسم

 هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : ضرألاو ءامسلا نم مكقزري نم ©

 : . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسسا مسا :.:نم  لوقلا لوقم -

 : هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . وه هريدقت

 : نم  «نم ربخ عفز لحم يف «مكقزري» ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميم او

 نمل ىلع ؤاولاب ةفوطعم : ضيرألاو . قزريب قلعتم رورجمو راج 0 ءامسلا

 ْ ْ ش . اهلثم برعتو «ءامسلا

 سمكا



 فطع فرح ؛مأ» نم ةنركم : نمأ : راصيألاو غمسلا كلمي نمأ ©
 . ماهفتسا مسا ؟نم» و «لب) بارطضإلا فرح ىنعمبو ةعطقنملا ىمستو

 بوصنم هب لوعفم : عمسلا .«قزري نم١ بارعا برعت «كلمي نم» ةلمجو
 . اهلثم برعتو «عمسلا» ىلع واولاب ةفوطعم راصبألاو ةحتفلاب

 برعتو «قزري نم» ىلع واولاب ةفرطعم : تدملا نم ّيحلا جرخي نمو ©
 قلعتم رورجمو راج :تيملا نم .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ّيحلا .اهبارعا

 .جرخسما
 . تيملا نم يحلا جرخي» بارعا برعت : يحلا نم :تيملا جرخيو «

 . اهبارعا برعتو «قزري نم» ىلع ًاضيأ واولاب ةفوطعم : رمألا ريدي نمو ©
 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : رمألا

 : نولوقي . ماهفتسالا باوج يف ةعقاو ةيفانئتسا : ءافلا : هللا نولوقيسف ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف
 . ةمضلاب ميظعتلل ًاعوفرم وه هريدقت فوذحم أدتبملا ربخ : ةلالجلا ظفل هللا

 ىلع رداق هللا : ريدقتلا . ًافوذحم ربخلاو ًادتبم ةلالجلا ظفل نوكي نأ زوجيو

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف «هللا وه» ةيمسالا ةلمجلاو . كلذ

 . بيرقلا لبقتسملل - لابقتسا - فيوست فرح «نولوقي» يف نيسلاو :

 الفأ كلذ نوملعت متنك اذا محل لقف يأ . تبرعأ : لق . ةيفانتتسا ءافلا : لقف ©

 . مكسفنأ نوقت

 - ةينيزت  ةدئاز : ءافلا . ماهفتسا ظفلب خيبوت فلأ : فلألا : نوقتت الفأ ©

 . اهطوعفم فذحو «نولوقي» بارعا برعت : نوقتت . ال لمع ال ةيفان : ال

 . هللا باذع يأ

 فر كرنب نا لو لل صإا 7" طع هم هذ 001
 هع يك يا : اذ . ةيفائئتسا : ءاغلا : مكلزف 6

 لقال



 . عمجلا ةمالع ميملاو باطخلل فاكلاو دعبل مال ماللا . أدتبم

 | عوفرم .ره هريدقت فوذحم أدتبلل ربخ : ةلالجلا ظنا : قحلا مكبر هللا ©

 ' نم لدب ؛: مكبر . هلاعفأو هتردق وه نم ىلا ةراشالاو : ةمفلاب ميظعتلل

 لصتم ريمض : فاكلا . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم هل ةفص وأ ةلالجلا ظفل

 ٠ : قحلا .: روكذلا عمج ةمالع ميملاو: . ةفاضإلاب رنج لخم .يف مضلا ىلع ينبم

 , «قحلا مكبر هللا وه» ةيمسالا ةلمجلاو ةمضلاب ةعوفزم برلل 'تعن  ةفص

 00 . أدتبملا ربت عفر لحم يف
 ' ىلغ ينبم ماهفتسا مسا : اذام . ةيفانتسا : ءافلا : قحلا دعب اذامف ©

 ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : دعب . أدتبم:عفر لحم يف نوكسلا :

 51 هيذو . ةرسكلب دورج الإ فاشع + قل . فاض هو ةدضنلا

 00 . قحلا دعب ءيش ّيأف : !. أدتبملا ريخب قلعتم

 ةقلم : لاللا . اه لمع الو اه لع ال رمح ةادأ : 9! : لالضلا الإ ©
 دعب ةلمجو ًادتبملل ًاربخ نوكت نأ زوجيو ةمضلاب ةعوفرم ماهفتسالا مسال ّْ

 ْ لالضلا ريغ قتلا دعب ءيش ّيأف : ما هيف ًالوعفم «قحلا

 ' نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ىَنأ . ةيفانعتسا : ءافلآ : نوفرصت ىّناف ©
 , عراضم لعف : نوفرصت فلا نم لاب نلمتم الامن فرط بعت لكت

 ' عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . لوهجملل ينبم وهو نونلا توبثب عوفرم

 . لالضلا ىلا قحلا نع نوفرصت نيأف : ىنعمب يأ . لعاف بئان

 ه ياناسو اطتي كدا "7
 ' «لثم» ىنعمب ؛ عفلا لع ينبم مسا : فاكلا : كيز ةملك تقح كلذك «©

 باطخ فرح : فاكلاو دعبلل ماللا . أدتبم عفر لحم ف هيبشتلا ديفت

 ٠ | نم امل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف :تقح

 ' ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم :: كبر .ةمضلاب عوفرم لعاف:: ةملك . بارعالا

 ' .ناث هيلإ فاضم رج لح يف حتفلا ىلع ينبم لصتنم ريمض فاكلاو ةرسكلاب

 -ة4



 قحلا كلذ لثم : ىنعمب . أدتبملا ريخ عفر لحم يف ؟كبر ةملك تقح» ةلمجو

 نع ًابئاث بصن لحم يف سا : فاكلا برعت نأ زوجيو . كبر ةملك تقح

 . همكحو هللا ةملك تقح كلذك ةيبوبرلا هل تقح امك يأ . قلطملا لوعفملا

 لوصوم مسا : نيذلا . تفحي قاعتم رورجو راج : اوقسف نيذلا ىلع ©

 كلو لحاف عقب لعق لصسم ريس يلا ةعامجلا واوب هلاصنال

 .٠ لوصوم ا ةلص 0 ةلمحو ةقراف

 ريمض (مه)و .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ': نونمؤي ال مهنأ ©

 . اهل لمع ال ةيفان : ال . هذا مسا بصن لح يف نوكسلا لع يتب نين

 عفو لع يف لصتم ريدض والو وتلا توب موفرم عرامشس لح: نر
 ليوأتب اهالت امو «ْنأ» ربخ عفر لحم يف «نونمؤي الا ةيلعفلا ةلمجلاو لعاف

 قحو ةملكلا مهيلع تقح : ريدقتلا «ةملك» نم لدب عفر لحم يف ردصم

 اذا ضفاخلا عزنب بصن لحم ين ردصملا نوكي نأ زوجيو ناهيالا ءافتنا مهيلع

 . نونمؤي ال مهنأل وأ مهعأب : ريذقتلا

 دور بن مو و دوو

 اكْبيصاِق مد يِيَوَفلا بير طف مزهر ١
 © نونة - 02

 ريمض لعافلاو نيئكاسلا ءاقتلال هواو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 ا . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 رج فرح : نم . اهل لحم ال ماهفتسا فرح : له: مكئاكرش نم له ©
 : فاكلا . ةرسكلا هرج ةمالعو نمب رورجم مسا : ءاكرش . ضيعبتلل ش

 روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 . مددقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو

 ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع يتبم لوصوم مسا : نم : قلخلا أدبي نم ©
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 ًازاوج هيف رتتسم ريمض ءافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : أدبي . رحخؤم

 'ةلص («قلخلا أدبي» ةلمجو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : قلخلا . وه هريدقت
 0 . اهل لحم ال لوصوملا

 برعتو «أدبي١ ىلع ةفوطعم بيترتلا ىلع لدي فطع فرح : مث : هديعب مث ©

 : , هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو اهبارعا

 ٠ نينكاسلا ءاقتال ماللا ترسقو تيرصأ ١ لق: قلخلا أديب هللا لق ©

 تنيرعأ «قلخلا :ًادبياو ٠ ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل ىو .

 ش بصن لحم يف «قلخلا أدبي هللا» ةيمسالا ةلمجلاو . ةلالجلا ظفل ريخ لخم يف

 . - لوقلا لوقم - هب لوعفم

 .. 5. نيئالثلاو ةيناثلا ةميركلا ةبآلا يف ةدراولا «نوفرصت ىنأف» بارنعإ

 هورس 7 مس عر درس 2

 تل ريل أ ء ير كشف امرت ١
 000 هر

 مكاو دهم لا كنيههل تيب ىدبمنفأ 0
7 2 

 يدهي هللا لق قحلا ىلإ يدهي نم مكئاكرش نم وه لق ©
 ' يدع انه «يدهي» لعفلاو . ةقباسلا .ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ

 : ٍقحلا ىلإ» و لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عراضم لعف :' يدمي .ماللاب

 00 . ؟يدبي «لوعفم ماقمب رورجمو راج

 ءافلا .:ماهفتسا ظفلب خيبرت فلأ : فلألا ::قحلا ىلإ يدهي نمفأ «©
 : يدهي . أدتبم عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم ةفطاع

 . اهلا لحم ال لوصوملا ةلص «قحلا ىلا يدهي» ةلمجو .:تبرعأ : قحلا ىلإ

 نم عونمب هنأل نوني لو ةمضلاب عوفرم «نما ربخ ٌنحأ : َعَبَتُي ْنأ ّقحأ ©

 د6



 : َمْبتي .يردصم بصن فرح : نأ . «لعفأ# نزو ىلع  نيونتلا - فرصلا

 بئاتو . ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم لوهجملل يئنبم عراضم لعف
 ردصم ليوأتب اهالت امو «ْنأ» و . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا

 ةلص 4 عبتي) ةلمجو . عابتالاب قحأ : ريدقتلا . ردقم رج فرحب رج لحم يف

 . اه لحم ال ةيردصملا «نأ»

 «نما و ةلصتملا ىمستو فطع فرح همأ» نم ةنوكم : نمأ : يدهي ال نمأ ©
 :ال ىلوألا «ْنِم» ىلع ةفوطعم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 ترسكو لادلا يف ءاتلا تمغدأ «يدتبي اهلصأ : يدهي . امل لمع ال ةيفان

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف يهو ديدشتلا لصحف نينكاسلا ءاقتلال ءاحلا

 ةلمجو .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقفلل ءايلا ىلع ةردقللا
 . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «يدبي ال»

 . تقولا فذحف هتياده تقو لإ ريدقتب ءانثتسا ةادأ : آلا: يدهُي نأ الإ ©

 ىلع ةردقملا ةحتفلا لعفلا بصن ةمالعو «عبتي نأا بارعا برعت : يدهي نأ

 . عطقف ءانثتسا قح وهو رذعتلل فلألا

 نوكسلا ىلع ينبم يراكنتسا ماهفتسا مسا : ام . ةيفانثتسا : ءافلا : مكل امف ©

 عمج ةمالع ميملاو «ام) ريخب قلعتم رورجبو راج : مكل . ًأدتبم عفر لحم يف
 . مكب اذام يأ . مانصألا هذه 0 يأ ىنعمب روكذلا

 .لاح بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : فيك : نومكحت فيك ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : ن نومكحت
 . ؟ لطابلاب نومكحت فيك يأ لعاف

 لدن رد نجكدقا نها أهي 7 21 ع 0 4 2 _ ش
 نوعين 1

 رولح مي ايميل

 عبتي . امل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانتتسا : ارلا : مهرثكأ عبتي امو ©

 تك نا



 ريمض ؟مه» و . ةمضلاب عوفرم لعاف : رثكأ ٠ ةمضلب عوفرم عياشم لحل
 : . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 ,يأ ةجتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًانظ . ال لمع ال رصحن ةادأ : آل ل ! : ًاضظ الإ ©

 1 : مايا ةرظلا آلا ىنعمب

 ١ .لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ : يضغي ال نظلا ّْنِإ ©
 ا ينغي . امل لمع ال ةيفان : ال . ةحتتفلاب :بوصنم 4نا#' مسا
 ,ًازاوج هيف زتتسم ريمض لعافلاو لقشلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 ا .. ذلل خ عقب لع يف «ينفي الا ةلجو . وه ةريدقتا

 1 . ةحيفلاب بوصتم ًائيش . .انغا يل ردصما عضرم

 طف فب بق يك نا : امب ميلع هللا نإ ©
 ' عوفرم "نإ ربخ : ميلع . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «ْنإ» مسا : ةلالجلا
 , رج لحم يف لوصوم مسا «ام» و . ميلعب قلعتم رورجمو راج : اب . ةمضلاب

 ا ٠ . ءابلاب
 . عوفربم عراضم لعق يهو . امل لحم ال لوصوملا ةلص ': ةلمجلا : نولعفي ©

 ! لوضوملا ىلا دئاعلاو لعاف عفر لحم يف لصتتم ريمض واولاو نونلا توسبشب

 . هنولعفي اهب : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا بوبصنم فوذحم ريمض
 رجا لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «اماو ةيردصم «ام» نوكت نأ زوجيو

 . ميلعي ًاقلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب

 قرص كومان نيتي فلذع كابو "1 دا 38 ندرك 1000 2
 7 4 د . 2ك 5 يلي نبدأ

 ١ © نفي موفَسز 000 0 نيباكد
 ؛ هذاك . اه لعل ةيفان : ام . ةفطام : وازل :١ نآرقلا اذه ناك امو ©

 | يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف
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 ةمضلاب عوفرم (اذه» نم لدب : نآرقلا .«ناك» مسا عقر لحم

 لعف : ىرتفي . بصان يردصم فرح : ْنأ : هللا نود نم ىرتفي نأ »

 فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو ْنأِب بوصنم لوهجملل ينبم عراضم

 راج : نود نم . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو رذجتلل

 : ىنعمو ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم : هللا . يرتفيب قلعتم رورجمو
 لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ؛ْنأ) و . قلخلا نم يأ : هللا نود نم

 نآرقلا اذه سيلو ماقتسا امو حص امو : ىنعملاو ريدقتلا «ناك» ربخب بصن

 «نأ» ةلص «هللا نود نم ىرتفي١ ةلمجو . ىرتفم هزاجعإ يف هلثم نوكي نأ

 . ال لحم ال ةيردصملا

 فرح : نكل . ةدئاز : واولا : هيدي نيب يذلا قيدصت نكلو ©

 ناك ْنكلو : يأ فوذحملا ؛ناك» ربخ قيدصت . ةلمهم ةففخ اهنأل كاردتسا

 بتكلا نم مدقت امل ًاقيدصت هل لزنأ هللا نكلو : ريدقتب لاح وأ . . قيدصت

 مسا : يذلا . ًاقدصم ءاج ريدقتب وأ هيدي نيب يذلا قيدصت يأ ةيواسلا

 ناكم فرظ : نيب . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 ءايلاب رورجم هيلإ فاضم : هيدي . فاضم وهو ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم
 لح يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاح او ةفاضالل هنون تفذحو ىنثم هنأل

 ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم هيدي نيب» ةلمجلا هبشو . ةفاضالاب رج
 . بتكلا نم همدقت يذلا : ىنعمب

 . اهبارعإ برعتو «يذلا قيدصت١ ىلع واولاب ةفوطعم : باتكلا ليصفتو ©
 نم ررقت ام ليصفت لزنأ : ىنعمب ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : باتكلا
 . ماكحألاو دئاقعلا

 «نأ" لمع لمعت سنجلل ةيفان : ال . ةيضارتعا : ةلمجلا : هيف بير ال ©

 ًابوجو فوذحم اهريخو بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم الا مسا : بير

 . ربخلاب قلعتم رورجمو راج : هيف . دوجوم وأ نئاك هريدقت

 : نيملاعلا .«يذلا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج : نيملاعلا بر نم ©.

 مهاد



 ركذلا عمجب قحلم هل ءايلا : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم

 : هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاسلا

 1 لقا داو ويم روسبأ وأكل 0 و <”
 4 نِيرصمُْحر نإ سدود
 اك

 . لب : انه اهانعم  ةعطقنملا مأ يهو _ فطع فرح .: مأ : نولوقي مأ ©

 ع لع يف لصتم ومش ارو ذو توب قرم عام عش نولوقي

 مازلإل ماهنفتسا ظفلب ريرقت ةزمه ةردقملا ةزمهماو : . نولوقيأ يأ . لعاف

 ا | ١ مهيلع ةجحلا
 ' ضام لعف : هارتفا  لوقلا لؤقم - هب لوعفم بصن لح يف : ةلمجلا : هارتفا ©

 ؛ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلا . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم

 . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمبض ءاهلاو وه هريدقت

 ؛ ريمتم لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 ' لحم يف : هباوجو طرشلا لعف نم ةلمجلاو : تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 ْ . - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن

 لعف : اوتثأ . مدقتم طرش باوج يف ةعقاو : ءافلا : هلثم ةروسب اوتأف ©

 ريمض واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم ّنأل نوئلا فذح ىلع ينبم رمأ
 .اوتأيب قلعتم رورجمو راج : ةروسب . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 ' ءاحلاو ًاضيأ ةرورجم اهنم ًالدب نوكت نأ زوجيو ةروسل  كعن  ةفص : هلثم

 , طرش باوج ةلمجلاو . ةفاضالاب رج لح يف نسكلا ىلع ينبم لصتتم ريمض
 ' . مزج لحم يف ءافلاي نرتقم مزاج

 / برعتو ةاوتأ «اوتأ» ىلع واولاب ةفوطعم : اوعداو : متعطتسا نم اوعداو ©

 , هب لوعفلم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوبم مسا : نم .اهبارعا
 ىلع ينبم ضام لعف : متعطتسا . نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب نونلا تكرحو
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 ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 ةلص «متعطتسا ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عقر لحم يف منفلا

 . اهل لحم ال لوصوملا

 : هللا .«نم» لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجيو راج : هللا نود نم ©

 لهأ نم متتش نمب اونيعتساو ىنعمب . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم
 . ةمكحلاو ةغالبلاو ةحاصنفلا

 صقان نضام لعف : متنك . مزاج طرش فرح : ! : نيقداص متنك ْنِإ ©

 موج لف طيرشلا لعق كرت دا قرلا ريمسشب هلاصتال نوكسلا ل نيم

 ميملاو «ناك» مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا . نإب

 ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم «ناك» رب : نيقداص . روكذلا عمج ةمالع

 فوذحم طرشلا باوجو . درفملا مسالا نيونت نع ضوع نونلاو . ملاس

 . اهالت امو هلثم ةروسب اوتأف نيقداص متنك نإ : ريدقتلا . هاعم مدقتل

 ايل اوطخ بكد زابزأ ملي هلع كنب "د

 © يمص يقع كَقي 0 رد

 لعف : اوبذك . فاتتتسالل هل لمع ال بارغا فرح : لب : امي اويِّذك لب ©

 لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام

 مسا «اما و اوبذكب قلعتم رورجمو راج : اب . ةقراف فلألاو لعاف عفر

 . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 يفن فرح : امل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : هملعي اوطيحي مل ©

 فذح : همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : اوطيحي . بلقو مزجو
 راج : هلمعب .ةقراف فلألاو لعاف عرف لحم يف لصتم ريمض : واولاو نونلا

 رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو اوطيحيب قلعتم رورجمو
 . ةفاضالاب
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 :بلقو مزجو يفن فرح : امل . ةفطاع :.واولا : هليوأت مهتأيءاملو ©

 'هرخخآ فذح همزج ةمالعو |ملب موزجم عراضم لعف : تأي:. عقوتلل ةملكلاو

 بضن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض « مه هأو  ةلعلا فربح
 ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو ةمضلاب جوفرم لعاف : هليوأت .مدقم هب لوغفم

 ْ ١ . دعب هليوأت مهتأي الو :, يأ ةفاضإلاب رج لحم يف رسكلا

 .لحب يف حتفلا ىلع يتيم «لثم# ىنعمب مسا : فاكلا : نيذلا ٍبَّذك كلذك ©

 ,ماللا . ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا: اذ أدتبم عفر

 :نيذلا .جتفلا ىلع ينبم ضام لعف : بذك . باطخ فرح فاكلاو دعبلل

 'يف «نيذلا بّذك» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ٍئئبم لوصوم مسا

 - ردصملا نع ةبئان بصن لحم ين فاكلا برعت نأ زوجيو ادتبملا ربخ عفر لحم

 | . نيدلا بذك بيذكتلا كلذ لثم : ريدقتب  قلطملا لوعفملا

 ؛نيذلا. : ريذقتلا . ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجمو راج : مهلبق نم ©

 لح يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاخلا ريمض «مه» و مهلبق نم اوضم وأ اورقتسا
 أ ْ 0

 ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : رظنا - ةيفانئتسا : ءافل :١ رظناف ©

 : :  تنآ :ريدقت ابوجو هيف رثعسم

 لمفلل هب لوعفم بمن لع يف : ةلمملا : نيماظلا ةبقاع ناك فيك
 «ناك# ربخ بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسإ : فيك .(نظنا»

 ءايلاب رورحجم هيلإ فاضم :نيملاظلا . ةمضلاب عوفرم ناك مسا :ةبقاع .مدقم

 «ناكا و درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوبع نوئلاو ملانس ركذم عمج هنأل
 ىأ يقيقح ريغ ثنؤم ؟ةبقاع» نال ركذو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف

 . باقع ىنعمب '

 2 دا او رس سر راغاو 25 ل هه ل ير تر سدوم ش

 ه© َِرِشلالدأ كبروا مصْتمو دسك ينمو غ٠
 ريمبض (مها او رج فرخ : نم .ةيفانئتسا : واولا : هب ,نمؤد نم مهنمو ©
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 ىلع ينبم لوصوم مسا : . مدقم ريخب قلعتم «نيبذكملا نم رورجملاو

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : نمؤي . رخؤم أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 نمؤيب قلعتم رورجيو راج : هب . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 . اه لحم ال لوصوملا ةلص ؛هب نمؤي» ةلمحو

 برعتو اهلبق ام ىلع واولاب ةفوطعم : ةلمجلا : هي نمؤي ال نم مهنمو ©
 . هتوابخل ًاقح هب نمؤي ال نم مهنمو يأ . ال لمع ال ةيفان : ال .اهبارعا

 لعفلا ءاجو ًادانع رفكلا نورهظي مهنكلو هب نونمؤي نورخآلا:نوبذكملاو

 . «يذلا» ظفل ىلع يأ . هانعم ال !نم» ظفلل ةاعارم درفملل «نمؤي)

 ميظعتلل عوفرم أدتبم : بر . ةيفانعسا : واولا : نيدسفملاب ملعأ كبرو ©

 . ةفاضإلاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : مفاكلاو . ةمضفلاب

 - نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنأل نوني لو ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ملعأ

 رج ةمالعو ملعأب قلعتم رورجو راج : نيدسفملاب . «لعفأ» نزو ىلع

 . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هّنأل ءايلا :مسالا

 ُلَمَعَمَد نورث ليل رق وكي

 © نمي سكرت
 لعف : كوبّذك . مزاج طرش فرح : ْنِإ . ةفانثتسا : واولا : كويذك ْنإو ©

 . ْنأب مزج لح يف طرشلا لعف ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام
 ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : لقف ©

 نيئكاسلا ءاقتلال ىاولا تفذحو تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج : اهالت امو لقف» ةلمجو . مط لقف يأ

 . منج ل
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 : يف - لوقلا لوقم هب ءلوعفم بصن لحم يف : اهالت امو ةلمجلا : يلمع يف ©

 ةردقملا ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : يلمع . مدقم ربخب قلعتم رورجو راج
 ,ءايلاو . ةبنسائملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع

 ٠.١ لمع ءازج يل يأ .. ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 00 . هلحم هيلإ فاضملا لحو فاضملا فذحف

 :يف : .ميملا'. اهبارعا برعتو «يلمع يل» ىلع واولاب ةفوطعم : مكلمع :مكلو ©

 ' ىلع ئنبم لصتم ريمض «مكلمع» يف : فاكلا . روكذلا عمج ةمالع «مكل»

 ْ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا

 : عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفتم عفر ريمض : متنا : نوئيرب متنا ©
 نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل داولاب عوفرم «متنأ) ريحت : نوئيرب . أدتبم

 ' . درفملا نيونت نع ضوع

 لعل ينم لوصرم ملا املا و رج فرح ما نم ةئركم : ام : لمعأ امه ©
 ام ةعبت نم ىنعمب . نوئيربب.قلعتم رورجملاو راجلاو نمب زج لحم يف نوكسلا
 ؛ هيف نغتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لمعأ .لمعا

 : ىلا دئاعلاو اهل لحم ال لوصوملا ةلص «لمعأ» ةلمجو انأ هريدقت ًابوجو

 امم : ريدقتلا . هب لوعفم هلأل لحملا برصنم فوذحم ريمض لوصوملا
 . نهب رج لح يف ردصم ليوأتي اهالت امو ةيردصم «اسا نوكت وأ .هلمعأ

 . اه لحم ال «ام» ةلص «لمعأ» ةلمجو : يلمغ نم :ريدفتلا

 «لمعأ امن نوئيرب متنأ» ىلع واولاب ةفوطعم : نولمعت امم ءيرب انأو ©

 .لعف : نولمعت . ةمضلاب عوفرم ؛انأةريخ : ءيربو '. اهبارعإ برعتو

 ٠ لعاف عفر لح يف لصتم ريمض داولاو نونلا تربثب عوفرم عياضم

 0 نواف اكو مشيت 3 | وقم
 :هدب نمي نم مهنمو" ىلع واولاب ةقرطعم : كيل ادلإ نوعمتسي نم مهنمو ©

 انه: «نم» يف يعورو . اهمارعا ٍترعتو يعل ةميركلا ةيآلا يف ةدزاولا

 هم



 لصتم ريمض واولاو نوئلا توبثشب عوفرم لعف : نوعمتسي . ليذلا يأ ىنعملا

 . لعاف عفر لحم يف
 افلا . ماهفتسا ظفلب بيجعتو ريرقت فلأ فلألا : مّصلا عمست َتْنأفأ ©

 عمست .أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض :تنأ .ةدئاز

 تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عرفرم عراضم لعف

 ريخ عفر لحم يف ؛مصلا عمست# ةلمجو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مصلا
 تنأ

 ينمتلل : ول . لاح بصن لحم يف اهدعي ةلمجلاو ةيلاح : واولا : اوناك ولو ©

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . ليلعتلل انه يهو 1

 هول" نوكت وأ «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا

 عم يأ . لاح بصن لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو هول» و . ةيردصم

 نولقعي ال مهنوك

 . ال لمع ال ةيفان : ال. «ناك» ربخ بصن لح يف : ةلمجلا : نؤلقعي ال ©

 . «نوعمتسي» بارعإ برعت : نولقعي

 نويل ]و يخأاءربعتأنأ كيلر نطور 7
 :رظني . برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفرطعم ةميركلا ةيآلا ©

 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف
 . ؟رظني» ظفل ىلع يأ «يذلا» ىنعم ىلع انه (نما و

 -_ يحس

 هج ني أ لن كوَكمَسانك ديظيالل ل

 . لعفلاب هبشمو ديكرتو بصن فرح : ايش سانلا ملظي ال هللا ْنِإ ©

 هوا



 :ال ةيقأن : ال . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم ْنِإ) مسا : ةلالجلا ظفل هللا امأ
 :هيف رتتسم :ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ملظُي . ا لمع

 !بوضتم هب لوعفم : نمانلا . هناخبس هللا ىلع دوعي...وه هريدقت ًاناوج

 (لظ' يأ رهصملا عضوم يف ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم ؛ ًائيش . ةحتفلاب
 : او

 .لعفلاب هبشم فرح : ْنكل . ةيكاردتسا : ارلا : مهسفنأ .سانلا نكلو ©
 رمضم لعفب:هب لوعفم : سفئنأ ٠ ةححقلاب بوس كلا سا : سانلا

 :ىلع ينبم:نيبئاغلا ريمض ؛مه» و ةحشفلاب بوصنم هذعب روكذملا هرسفي

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 عفر لح يف لصتم ريم واولاو نوتلا توبثي عوفرم:عراضم لعف : نوملظي ©
 .عقو لع يف «مهسفنأ نرملظي» ريدتب يأ «نوملظي# ةيلمفلا ةلمسما لعاف.

 : « «نكل» ربخ

 يشعر لول سل دعاس
 دو مهي نو يرن ريمي 200
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 ”نامز فرظ هيف لوعفم : موي :ةيقانعسا : واولا: مهرشحي مويو ©

 ' !لعفل هب ًالوعفم نوكي نأ زوجيو فاضم وهو ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم
 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : رشحي . موي ركذاو هريدقت فوذحم

 , ىلع 'ينبم نيبئاغلا ريمض ؛مه» و .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض
 . ٠ ةفاضالاب رج لح يف «مهرشميا ةلجو : هب لوعفم بصن لحب يف نركسلا

 ٠ | ' 2. ةمايقلا موي ىلا مهعمجي ل مهرشحي : ىنعمب

 ريم نم لاح بصن لحم يف : ةلمجلا : ةعاس الإ اوتبلي مل نأك ©

 . ةعاس آلإ ثبلي ل نمب نيهبشم مهرشحن ريدقتب (مهل نم يأ !مهرثجيل

 نم ففخم لعفلاب هبشم فرح «نأك» و ايندلا يف مهثبل ةدم نورصقتسي يأ

 داتا



 ةلمج هربخو فوذحم نأش ريمض همساو . لماع انه هئكلو لمهم وهف «نأك»

 :مل . ةففخملا : نأك .لمع مكح وه اذهو ملب قوبسم فرصتم اهلعف ةيلعف

 همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : اوثبلي . بلقو مزجو يفن فرح
 ةلمجو .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . نونلا فذح

 : ةعاس . ال لمع ال رصح ةادأ :-الا «نأك» ربخ عفر لحم يف «اوشبلي ملا

 . ةحتفلاب ةيئامزلا ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ

 نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : مهنيب نوفراعتي راهنشلا نم ©

 يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوفراعتي . ةعاس

 قلعتم ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : نيب . لعاف عفر لحم
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه) و نوفراعتيب

 نوكت نأ وأ مهنيب قلعتت نأ زوجيو لاح بصن لحم يف «نوفراعتي» ةلمجو
 ةعاس لإ اوثبلي ل نأك : هلوقل ةيئبم

 ينبم نضام لمف : رسخ ٠ قيتحت فرح : دق : اويذك نيذلا رسخ دق ©

 ريمض : اولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا لع ينبم ضام لعف : اويذك

 ال لوصوملا ةلص «اوبذك» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 بارعالا نم ا لحم

 فاضم : ةلالجلا ظفل هللا .اوبذكب قلعتم رورجبو راج : امو هللا ءاقلي ©

 لمع ال ةيفان : ام . ةيفانثتسا : واولا : امو . ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلإ

 . امل

 واوب هلاصتال .مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك : نيدنهم اوناك ©

 : نيدتهم . ةقراف فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف ريمض واولا . ةعامجلا

 درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم «ناك» ربخ
 بارعالا نم احل لم ال ةيفانعسا ةلمج ؟نيدتهم اوناك امد ةلمجو . هتكرحو
 . مهرشحأ ام : ريدقت ىلع بجعتلا ىنعم اهيف

 بدلاكاك



 10 ا مس و أ
 هللا مهجر ايل كنيفونتوَأ دهر م ىَرأ صعب ير 5

 1 مو ماسلا

 ل نوايا

 ماما و ةيطرشلا «ْنا» نم ةنوكم : اّمِإ . ةيفانثتسا : واولا : كتيرث امإو ©

 ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف' : كتيرن . ةدئازلا

 . بارعإلا نم اهل لحم ال ةليقثلا ديكوتلا نونو . ناب مزج لحم يف طرشلا لعف

 لحم يف لصتم ريمض فاكلاو . نحن هريدقت ًابوجو هيف تتسم ريمض لعافلا

 ْ . هب لوعفم بصن

 وهو ةحستفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : ضعب : مهدعن يذلا ضعب «

 يأ ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . فاضم

 . « يذلا ».ةفصلا تيقبو ©« باذعلا » فوصوملا فذحف يذلا باذعلا ضعب

 ةريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عرانضم لعف : دعت

 هب لوعفم.بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض « مه » و نحن

 ؟ايندلا يف هب مهدعتا# ىنعمب احل لح ال لوصوملا ةلص ؛ مهدعن : ةلمجو

 ةنرتقم ةيلهسا ةلمج كاذ وهف يأ كاذف هريدقت فوذحم طرشلا باوجو

 ّْ .ءافلاب

 ىلع ةفوطعم : كتيفودت  رييخعلل  فطع فرح : وأ: كتيفوتن وأ ©

 باذعلا ضعب يأ هكيرن نأ لبق كنيقوتن : ىنعمب اًهبارعإ برعتو «كنيرثا
 : . ايندلا يف هب مهدعن يذلا

 رورجمو راج : انيلإ . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : مهعجرم انيلإف ©
 ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم ١ مهعوجر يأ : مهعجرم . مدقم ربخب قلعتم

 ةلمجو . ةفاضإلاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض ؛مه» و

 : ىنغمب ٠ مزج لح يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «مهعجرم انيلإف»

 .. ةرخآلا يف هكيرن نحنف

 تاكآال



 مهبيذكت ىلع دهاش هللاو يأ . انه واولا ىنعمب فطع فرح : ديهش هللا مث ©
 عوفرم هريخ : ديهش .ةمضلاب عوفرم أدتبم : هللا .ةثداح ريغ هللا ةداهش َناف 3

 . ةمضلاب

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ديهشب قلعتم رورجو راج : نولعفقد ام ىلع ©

 واولاو نونلا توبثي عوفرم عراضم لعف : نولعفي . ىلعب رج لحم يف نوكسلا
 اه لحم ال لوصوملا ةلص «نولعفي» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 ريدقتلا . هب لوعفم هلنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو

 لح يف ردصم ليوأتب اهالت امو «ام» و ةيردصم «ام» نوكت نأ زوجيو نولعفي

 . هل لحم ال يفرح لوصوم ةلص «نولعفي» ةلمجو . ىلعب رج
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 ربخب قلعتم رورجيو راج : لكل . ةيفانئتسا : واولا : لوسر ةمأ لكلو ©

 عوفرم رخؤم أدتبم : لوسر . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ةمأ ..مدقم
 . ةمايقلا موي مهيلع دهشي لوسر ةمأ لكل ىنعمب ةمضلاب

 نامزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذإ . ةيفانعتسا : ءافلا : مهلوسر ءاج اذإف ©

 لعف : ءاج . ةمزاج ريغ طرش ةادأ وهو هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ
 . ةمألا ىلع دوعي «مه2 هريدقت فوذح هلوعفمو حتفلا ىلع ينبم ضام

 يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض «مه» و ةمضلاب عوفرم لعاف : لوسر

 ءاج# ةلمجو . تانيبلاب مهفوسر مه ءاج : ىنعمب يأ ةفاضالاب رج لحم

 . اذإ دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف «مفوسر

 نم اهل لحم ال مناج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : طسقلاب مهنيب يضق ©
 مهتنيب يضق هوعبتي ملو اوبذكف تانيبلاب موس مهءاج اذإ ىنعمب بارعالا
 فرظ : نيب . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : يضق . لدعلاب

 لعفلل لعاف بتئان عفر لحم يف ةحتفلاب ةيناكملا ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم
 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريممض («مه» و فاضم وهو ( يضق »

 3 را



 .لوسرلا نيب يضق يأ . لدعلاب ىنعمب يضقب قلعتم رورجتو راج : طسقلاب
 1 : 0 . نييذكمو

 بصن لح يف هدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح : واولا : نوملظي ال مهو ©
 ال .. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم. عفر ريمض : مه .لاح

 تونثب عوفرم لوهجملل يتبم عراضم لعف :'نوملظي .!اهل لمع ال ةيفان

 :يف «نوملظي ال» ةلمجو . لعاق بئان عفر لحم يف لصتم ريمض ؤاولاو .نونلا
 ا - ل دب ف لخ

 © يقمن عم

 :نونلا' توبثب عوفرم عراضم لعف : نولوقي . ةيفانكتسا.: واولا : نولوقيو ©

 : : . رفاكلاو يأ لعاف عفر لحم يف لصتم ريممض واولاو

 - لرقلا لزقم - هب لوعفم بصن لحم يف :ةيمسالا ةلمحلا : دعولا اذه ىتم ©

 .ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ىتم
 . نوكتسلا ىلع ينبم ةاشا مسا : اذه . ققحتي هريدقت فوذحم لعفب قلعشم

 مسا نم لدب : دعولا . «ققحتيا فوذحملا مدقملا لعفلا لعاف عفر لحم يف

 مدقم ربخ عفر لحم يف «ىتم» نأ هيوبيس ىريو . ةمضلاب عوفرم ةراشثالا

 0 . زخؤم أدتبم «اذه)و

 صقان ضام لعف : متنك . ماج طرش فرح : نإ : نيقداص  متنك ْنِإ ©
 7 طرشلا لغف مزج لحم يف كرختملا عفرلا ريمضب هلانصتال 'نوكسلا ىلع ينبم

 عمج :ةمالع ميملاو «ناك" مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءانلا

 نوتلاو ملاس,ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم «ناك» ريخخ : نيقداص . روكذلا

 : ريدقتلا . هاتعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو . درفملا نيونت نع ضوع

 ْ . دعولا اذه ققحتي.ىتم انوريخأف نيقداص متتك نا

 تدكشال



 اوفا ا ارا كيما الرو
 47 نيدو اس نول راكم ملكا

 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هواو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رثتسم ش

 هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : ًاعفن الو ًارض ىيسفنل كلمأ ال«
 عوفرم عاضم لعف : كلمأ . اهل لمع ال ةيفان : ال  لوقلا لوقنم -
 رورجيو راج : يسفنل .٠ انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب
 . ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو . كلمأب قلعتم

 . ًاررض يسفن نع عفدأ نأ : ىنعمب . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًارض
 (ًارض١ ىلع ةفوطعم : ًاعفن . ىفنلا ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع : واولا

 . ًاعفن اهل بلجأ نأ الو : ىنعمب ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم

 ىلع ينبم الاب ىتثتسم مسا : ام . ءانثتسا : ةادأ : الإ : هللا ءاش ام الإ ©
 نم هللا ءاش ام نكلو : ريدقتب . عطقنم ءانثتسا وهو بصن لحم يف نوكسلا
 لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاش . نكئاك كلذ

 ش . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم
 هيلا فاضم' : ةمأ . مدقم ربخب قلعتم رورجيو راج : لكل : لجأ :ةمأ لكل ©

 ٠ ةحضلاب عيفرم رخؤم أدتيس : لجأ ١ ةرسكلاب رورجم

 بوصنم هطرشل ضفاخ نامزلا نم لبقتسي ال فرظ : اذإ : مهلجأ ءاج اذإ ©
 : لجأ .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف ا لا ةادأ وهو هبارجب

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و ةمضلاب عوفرم لعاف
 . اذإ دعب اهعوقول هيلا فاضم رج لحم يف «مهلجأ ءاج» ةلمجو . ةفاضإلاب

 نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : ةعاس نورخأتسي الف ©

 . اه لمع ال ةيفان : ال . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافل :١ الق . بارعالا
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 عوفرم عراضم لعف يهو . ةخلابملل : نيسلاو نورغأتي !يأ : نورخأتسي

 : . نورخأتسيب قلعتم ةحتفلاب ةينامزلا ةيفرظلا ىلع ٍبوصنم نامز فرظ

 ': نومدقتسي . يفنلا ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع ::واولا : نومدقتسي الو ©

  0١نويل ئ'ْزوَيْساَدَءاََجو رباع مح نم »*
 © ريمض لعابنلاو نينكاسلا ءاقتلال هوو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق

 تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم 0

 © ىلع ئينبم ضام لعف : متيأر . احل لحم ال ماهفتسا ةزمه : ةزمهلا : متبأرأ

 ؛مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلاو . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف . ٠ :
 © ىلع تبم ضام لعق : ىتأ . مناج طرش فرح : ْنِإ : هباذع مكاتأ ْنإ

 فاكلا : نب مزج لحم يف طرشلا لعف. رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا :١

 عمج ةمالع:ميملاو مدقم هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 . مضلأ ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلو .ةمضلاب عوفرم لعاف..: هباذع . روكذلا

 ةفاضالاب رج لحم يف . 0
 . تايب تقو يأ ةحتفلاب بوصنم ىتأب قلعتم نامز فرظأ ؛ ًاراهن وأ ًاتايب

 ىلع ةفوطعم : ًاراهن :فطع فرح : وأ . مونلاب مكلاغتشا تقو : ىنعمبو
 ش . اهلثم برعتو ؛اتايباا

 © نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : اذام : نومرجملا هنم لجعتسي اذام
 ةمضلاب .عوفرم عراضم لعف : لجعتسي . مدقم هنءلوغفم بصن لح يف .!

 يفو :ةينايب انه «نم» نوكت وأ . هب يأ لجعتسيب قلعتم رورجمو راج : هنم
 لعاف .: نومرجملا . ىلاعت هللا مسا ىلا دوعت ءاهلو بجسعتلا ىنعم لوقلا
 هتكرخو دربفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عيفرم
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 لجعتسي اذام ينوربخأ : ىنعملا نأل . متيأرأب ةقلعتم : ةيماهفتسالا ةلمجلاو

 . اومدنت هباذع مكاتأ ْنِإ : ريدفتلا . كونع طرشلا باوجو . نومرجملا هنم

 مزاج طرش باوج ةيماهفتسالا ةلمجلا نوكت نأ زوجيو . هيف أطخلا اوفرعت وأ
 : طرشلا باوج نوكي نأ زوجي لوقلا اذه يفو امل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ

 نوكت انهو : ةيلاتلا ةميربكلا ةيآلا ةيادب يهو . هب متنمآ عقو ام اذإ مثأ

 هب متنمآ هباذع مكاتأ ّْنِإ : ىنعملاو . ال لحم ال ةيضارتعا ةيماهفتسالا ةلمجلا

 . ناييالا مكعفني ال نيح هعوقو دعب

 يس هيرفي وفيما عقم ماَدَِدَكَأ كا

 0 : عقو ام اذإ ٌمثأ ©

 هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ نامزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذإ . فطع
 نوكي نأ نم هعوقو تقول دب ال يأ . ديكأتلل ةمزاج ريغ طرش ةادأ وهو

 رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : عقو . هب مهنايا تقو
 . ةفاضالاب رج لحم يف «عقو» ةلمجو باذعلا يأ .ره : هريدقت ًازوج هيف

 ضام لعف : متتمآ . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : هي متنمآ ©
 لصتم ريمض : ءاتلا . كرحنم ا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 . متنماب قلعتم رورجمو راج : هب . لعاف عفر لح يف مضلا ىلع ينبم

 هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم هيف ثدحتملا تقولل نامز فرظ : نآلا ©

 عوقو دعب اونمآ اذا مهل ليق : ىنعمب . لوقلا ةدارإ ىلع يأ  لوقلا لوقم -

 ىنعملا اذه ىلع ةلمجلا عم نآلا نوكت نأ زوجيو . هب متنمآ نآلا . باذعلا

 . «اذا باوج «ليق» ةلمج نوكتو لعاف بئان 0

 . لاح بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو ةيلاح : ٠١ هب متنك دقو ©

 يشب هال نيكل لع ينم صفات نام لعق : مش. قي فرح
 مسا عفو لش يف ملا ىلع ينيس لصتس ريمسف : هال كرحتملا عفرلا

 . «متنكا ربخب قلعتم رورجمو راج : هب . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «ناك»

 ل ةالا



 رم اشم مف يو هناك بخ بسن لع ف ةليجلا : نولجعتست .٠
 : ٠ لعاف عفو لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب

 عطية طا تيل يول
 / هج وب

 : لبق ةرمضملا «ليق) ىلع: مكب ةفوطعم . ةلمجلا : اوملظ نيذلل ليق مث ©

 . حتفلا ىلغ,ينبم لوهجنملل ينبم ضام لعف : ليق . ةعبانسلا ةيآلا ين «نآلا»

 .يف ختفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ليقب قلعتم ورجبو راج نيذلل

 . ةغامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوملظ . ماللاب رج. لحم
 'فوذحع لوعشملاو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 ال لوصوملا ةلص ةلمجلاو مهسفنأ اوملظ : ريدقتلا:. مولعم هنأل ًاراصتخا
 ْ 0 . اه لح

 .لعفلل لعاق بئان عفر لمع يف - لوقلا ةلمج  ةلمسجلا : دلخلا باذع اوقوذ ©
 .لاعقالا نم'هعراضم. نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : .اوقوذ ؟ليق»

 : تاذع .. ةقراف فلألاو لعاف عفر: لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : دلخلا . ةحتفلاب :بوصنم هب لوعفم

 :لعف : نوزجت ٠ اهل لحم ال ؛دق» ىنعمب ماهفتسا فرح له : نوزجت له ©

 عقر ل يف لصتم ريمصض داولاو نونلا تربثي عوخرم لوهجسملل ينبم عياضم
 0 .٠ 2 ١ لعاف بئان

 . اراجأ : اب ىنعملا هيلع لد فوذحم ىنئتسملاو ءانثتسا ةادأ : 0[: متنك امب الإ

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا !ام» و ', نوزجتب قلعتم رورجمو
 :عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك . ءابلاب

 ميمو «ناك" مسا عفن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض أءاتلا . كرحتملا

 1 . روكذلا عمج ةمالع
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 عرفرم عراضم لعف يهو «ناك» ربخ بصن لحم يف : ةلمجلا : نويسكت ©

 «نوبسكت متنك" ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب ْ
 . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص

 27 حس لو ل م ليس 3 اك و ع سوا

 *» نوم زر قرووإ ]ف وهز كَئوتمَو ه٠
 توبثب عوفرم عراضم لعف : كنوئبنتسي . ةيفانثتسا :واولا : كتثوكيذتسيو ©

 ىلع يئبم لصتم ريمض فاكلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نؤنلا
 . نولوقيف كنوربختسيو يأ . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا

 ةزمحلا : قحأ  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف : ةلمجلا : وه ّقحأ ©
 : وه .ةمضلاب عوفرم مدقم ربخ : قح .. ماهفتسا ظفلب ءازهتساو راكنإ ةزمه

 وهأ : ريدقتب . رخؤم أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض
 . قحلا هومتيمس يذلا وه : وأ لطابلا ال قحلا

 هواو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : مه لقف يأ : يِبَرَو يإ ْلَق ©
 .يبرو يأ تنأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال

 .يبرو معن ىنعمب وهو مسفلا لبق الا دري الو اط لمع ال باوج فرح :يإ

 مسقلا واوب ميظعتلل رورجم هب مسقم : يبر .رج فرح وهو مسقلا واو واولا
 لعفب ميظعتلل رورجملاو راجلاو .هيلإ فاضم رج لحم يف لصتم ريمض ءاحلاو
 . فوذحملا مسقلا

 لصتم ريمض ءاهلاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ: قحل هنإ ©
 . ةقلحزم ديكوتلل : ماللا : قحل . «نِإ» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبص
 ال مسقلا اهربخخو اهمسا عم « نإ ١ و . ةمضلاب عوفرم « نإ ) ربخ : قح

 . ال لحم

 : متنأ . ال لمع ال ةيفان : اب . ةفطاع : واولا : نيزجعمب متنأ امو ©
 راج : نيزجعمب . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض
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 ملاس ركذم عمج - هنأل ءايلا : مسالا رج ةمالعو (متنأ» رحب قلعتم رورجبو

 ايلا لمع لمعت ةيفاث (ام» بارعا زوجيو 7 درفلا ا نونلاو

 روزجم مسا .«نيزجععما و ًادئاز رج فرح ءابلا : . اهمسا ؛متنأل و
 ا . ري ريزخ : واع بوصنم ًاظفل
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 ةَماكسلأ ماو ِدتدقدَل 5505-5 1 0:

 هب نلف وينفري عيت بف ذأ اك
 , : نأ. مزاج ريغ طرش فرخ: ول . ةيفانثتسا :ؤارلا ::سفن لكل نأ ولو ©

 ! مدقم ريب قلعتم زورجيو راج : لكل .لعفلاب هبشم دنيكوتو بصن فرح

 ليؤأتب اهربخو اهمساو ْنأو . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : سفن. .نأل

 : . تبث : هريدقت فوذحم لعفل لعاف عفز ل يف ردصم

 . اه لع ال ةنكاسلا ثيتأتا ات ءامو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تملظ ©
 ' تملظ :ريدقتب فوذحم اهوعفمو يه هريدقت ًازاوج هيف تتسم ريمض لعافلاو

 :ةملاظ ريدقتب سفنل ةفص رج لحم يف !تملظ» ةلمجو .اهريغو اهسفن

 ! مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :: ام ::ضرألا يف ام

 , ةفوذحملا لوصوملا ٍةلصب قلعتم رورجمو راج ::نضرألا يف .رخؤم ؛ْنأ»

 . نئازخ نم ضرألا يف رقتسم وه ام وأ رقتسا ام : زيدقتب

 ١ ىلع:ينبم ضام لعف : تدتفا .اول» بارج يف ةعقاو : ماللا : هي تدتفال ©
 ٠ ءاثب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا

 : 'هزيدقت' ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو اهل لحم ال : ءاتلا . ةنكاسلا ثينأتلا

 نم اهشفن هب تدتفال : ىنعملاو . تدتفاب قلعتم رورجمو راج : هب : ئه

 نم اهل لجم ال مزاج ريغ طرش باوج (هب تدتفال١ ةلمجو . ةرخآلا باذع

 جب

 : . بارعالا

 ؛ مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورسأ . ةيفانعسا : واولا : ةمادخلا اورسأو ©

 ١لا



 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال

 ةمادنلا اوفخأ يأ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةمادنلا . ةقراف

 ىلع ينبم «نيح» ىنعمب مزاج ريغ طرش مسا : امل: باذعلا اوأر امل ©

 . ةفاضم يهو باوجلاب ةقلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا
 ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اوأر

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتالو نينكاسلا
 «باذعلا اوأر» ةلمحو .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : باذعلا .ةقراف فلألاو

 اوأر ل : ريدقتلا .هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو ةفاضالاب رج لحم يف

 . اوبستحي اونوكي مل امم ةمادنلا اورسأ باذعلا :

 ينبم ضام لعف : ىضق . ةفطاع : واولا : طسقلاب مهنيب يضقو ©

 ةحيتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : نيب . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ْ
 فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و . فاضم وهو

 عفر لحم يف «مهنيب) ةلمجلا هبشو يضقب قلعتم رورجمو راج : طسقلاب .هيلا
 . لعاف بئان ١

 :مه .لاح بصن لحم يف اهدعب ةلمجلاو . ةيلاح :واولا : نوملظي ال مهو «©
 لمع ال ةيفان : ال . أدتبم عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض

 واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نوملظي . اهل

 ربخ عفر ل يف «نوملظيالا ةلمجو . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض

 لاير تز قيقا ئزكأ ٠

 ديكوتو بصن فرح : نإ . اف لمع ال حاتفتسا فرح : الآ : هل نإ الآ ©

 . َّنِإ ربخب قلعتم ميظعتلل رورجو راج : . لعفلاب هبشم

 لالا د



 ' لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: ضرآلاو تاومسلا يف ام ©
 . لوضوملا ةلصب قلعتم رورجو راج : : تاومسلا يف . .رخؤم «نإ) مسا بصت

 , ضرألاد تاومسلا يف رقتسم وه ام وأ رقتساام : ريدقتلا . ةفوذحملا

 . تاومسلا ىلع واولاب ةفوطعم

 يسن يس دم و . اًتيرعأ : نإ الأ قح هللا دعو:ْنِإ الأ ©

 ..ةربكلاب ميظعتلا رورج هيلا فاضم ١ ةلالجلا ظفل هللا .ةحتفلاب

 : ةمضلاب عوفرم نإ! ربخ

 : . لعفلاب ةبْشم فرح: :نكل '. كاردتسالل ةيفانئتسا : وأولا : ةفرثكا نكلو ها
 ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و ةخشفلاب بوصنم ؟نكل» مسا : رثكأ ١

 ا . ةفاضالاب رج لحم يف نؤكسلا

 ' . ا لمعال ةيفاث : ال . «نكلا بخ مفر لحم يف : ةلمجلا: نوملعب ال«

 , ىلع ينبم لصتم ريمض : واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف .: نوملعي
 ًاراصتخلا فوذحم «نوملعي» لوعفمو لعاف عفر لخم يف نوكسلا
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 ؛ عقر لح يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : وه: تيميو ييحي وه ©

 لغافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يبحي .أدتبم

 اره) ربخ عفر لحم يف.« ييحي ١ ةلمجو . وه ردت وج هيف رسم ريمض

 | ةمضلاب فرم لعفلاو اهبارعا بربعتو «يحيا ىلع ؤاولاب ةفوطعم :
 . ةرماظلا

 / ٠ نوعجترأب زورجمو راج : هيلإ . ةيفانتسا : دارلا : نوعجرت .هيلإو ©

 . ريِمَض واؤلاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : ن وحجر ت

 . امهأل ًااصتخا نيلعفلا الرعفم فذحو . لعاف 'بئاث عفر لحم يف لضعم
 00 ٠ ءايحألا تيميو ىثوملا يحي يأ نامولعم

 الك



 ىدفور وُدضلاِف اشو يكن ةظعوَم كفء دَوسَأَنَِي 02ا/ رك وس 0 21 وو نس ل لا 56 حال د ا
 هس ءواطر سم

 © نول مَ
 لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يأ . ءادن ةادأ : اي: سائلا اهبأ اي ©

 . ةمضلاب عوفرم «يأ» نم لدب : سانلا . هيبنتلل ةدئاز «اه» و بصن

 ينبم ضام لعف : مكتءاج . قيقحت فرح : دق : ةظعوم مكتءاج دق ©

 لصتم ريمض : فاكلا . اف لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةظعرم

 : فاكلا . ةظعوم نم فوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : ءافشو مكيز نم ©
 .روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمسض
 وهو يأ . وه هريدقت فوذحم أدتبملا ربخ > ءافش . ةيفانئتسا واولا : ءافشو

 . ءافش وهو مكل ةظعوم هيف مكبر نم باتك ءاج ىنعمب .: ءافش

 ىلع ينبم لوصوم مسا «ام» و افشب قلعتم رورجمو راج : رودصلا يف امل ©

 لوصوملا ةلصب قلعتم رورجمو راج : ردصلا يف . ماللاب رج لحم يف نوكسلا

 . رودصلا يف رقتسم وه وأ رقتسا امل : ريدقتب . ةفوذحملا

 اهلثم نابرعتو «ءافش» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : ةمحرو ىدهو ©

 نيونت اهروهظ نم عنم رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلا ١ىده» عفر ةمالعو

 . يثالث روصقمو ةركن هنأل مسالا

 هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو ةمحر نم ةفصب قلعتم رورجمو راج : نينمؤملل ©

 . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج 7

 فر



 © والكب ومس هر
 ! 'ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو رتتسم

 ؛ هدعب ام رسفي ردقم لعفب قلعتم رورجتو راج : هتمحربو هللا لضفي ©

 ! ىلع واولاب ةفوطعم : هتمحربو . ةرسكلاب ميظعتلل رورجت هيلا فاضم : هللا
 | ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو ؛هللا لضفب#

 حوبفلاب ةمحرلاو لضفلا صاصتخا بوجوب ًارارقاو ًاديكأت:راركتلا ءاجو
 , اهنأ يأ : هتمحرب اوحرفيلف ىنعمب هيلع روكذملا ةلالدل نيلعفلا دحأ فذحق

 اا . يدم هلا لضف ءيجمب حرفلا نسمي

 ' ةرابشا مشأ : اذ . رج فرح ءابلا . ليلعتلا ديفت ةيفانئتسا : ءافل : كلذيف © :

 :ماللا ٠ رف نام رررجلاو راج ابرج لع ا وكلا لع ينبع

 0 ا . باطخ فرح : فاكلاو دعبلل

 ' ءيثب اوحرف ْنِإ : ريدقتب طرشلا ىنعمل ةلخاد وأ ةعقاو : ءافلا : اوحرفيلف ©

 | .اونتعيلف هتمحرو هللا لضفب داري نأ زوجيو حرفلاب ةمحر لاو لضفلا اوصخيلف

 : هتحربو هللا لضفب ةظعوم مكتءاج دق : داري نأ زوجيو ؛ اوحرفيلف كلذبف

 عراضم لعف : اوحرفي . رمألا مال ماللا . اوحرفيلف اهئيجمبف يأ كلذبف

 . لع ف لصتم ريف دولا وللا فذح : همزج ةسالصو رسألا الب عج

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر

 . عجب أدق عقر لحب يف حتفلا ىلع ينبم لصففنم عفو ريمصغ : رم : ريخ وه ©
 ٠ ةمضلاب عوفرم اوه ١ زيخ ؛ ريش .كلذ ىلا

 رج فرخ نما نم نوكم وهو ربخب قلعتم رورجيو رأج : نوعمجي امم ©

0 
  ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوتلا توبشب عوفرم عراضم
 . وعمي لماعلاو ًالحم بوصنم ريمض دئاعلاو لوصوملا ةلص «(نوعمجي#

 ٠ لاما نم هنوعمجي ريدقتلا

 دلالة



 كوم انعم رز سل 0117 مس رق

 48 نو 0

 ريمض لعافلاو نيتكاسلا ءاقتلال هواو تفذحو نوكسلا. ىلع يتبم رمأ لعف : لق ©

 . مهل لق يأ . تنأ هريدقت ًابرجو هيف رتتسم

 أر . اهل لح ال ماهفتسا ةزم : ةزمهلا . ينوربخأ : ىنعمب ؛ متيأرأ ©

 ” روكذلا ممج ةمالع ميلاو لعاف عفر لح يف مضلا لع ينبم لصتم يمض

 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : هللا لزنأ ام ©

 لعاف ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :لزنأ .«يأر» لعفل 1

 دئاعلاو امل لحم ال لوصوملا ةلص هللا لزنأ» ةلمجو . ةمضلاب ميظعتلل عوفزم

 . لزنأ يأ . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم لوصوملا ىلا

 . «ام) لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : قزر

 بوصنم هب لوعفم :ًامارح . متلعجب قلعتم رورجمو راج : هنم . «متيأر»

 . اهبارعا برعتو «ًامارح» ىلع واولاب ةفوطعم :ًالالحو . ةحتفلاب

 : هللأ .مهأساف ىنعمب مهل لق يأ . تبرعأ : لق : مكل نذأ للآآ لق ©
 مرظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالخلا ظفل هللا هل ل ال ماهفتسا فرم ةزملا

 ميلاو نذأب قلعتم رورجيو راج : ل و هريدقت
 يف «مكل .نذأ» ةلمجو . اذه يف مكل هللا نذأأ ىنعمب يأ . روكذلا عمج ةمالع

 . أدتبملا ربخ عفر لحم



 ىلع. نؤرتفتأ لب ىنعمب فطع فرح ةعطقنم : مأ : نورتفت هللا ىلع مأ ©
 : نورتفتؤ . ءارتفالل ريدقت وهو نورتفتب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللا

 : لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف

 ظرطراةلاةفي نا راياتنئذلو ١
 0 «رزطلوا ككل

 . لع يف نركسلا ىلع يتم اهفتسا مسا : ام . ةيفانعسا : واولا : ّنَظ امو © .

 0 | . ةمضلاب عوفرم ؟ام» نيب : نظ . أدتبم عفر

 رج لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصرم مسا : نيذلا : نورتفي نيذلا ©
 ١ لضتم ريمض : واولاو نونلا توبثي عوفرم عراضم لعف :: نورتفي .ةفاضالاب

 . بارعالا نم ا لحم ال لوصوملا ةلص «نورتفي# ةلمجو .. لعاف عفر لح يف ٠

 . كومشم : .بذكلا . نورتفيب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : بذكلا هللا ىلع ©

 ' ١. ةحتفلاب بوصنم هب

 ' : ةمايقلا . هيف عِقاو نظ وهو نظلاب بوصنم مسا :' موي : ةمايقلا موي ©

 ا . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 ْ مدل سلب ميظعملا بوصنم نإ مسا: السلا ظفل هل .لعفلاب
 0 :اوذ ذ . ديكوتلل ةقلحزم

 1 ل ناش وم

 . |لعفلاب هببشم فرح : نكل . ةيكاردتسا : و :١ مهرثكأ نكلو ©

 9 ”ةاضألاب رج لع يف نياغلا سم هل و ةحتفلاب ب بوصنم (نكلا» مسا

 ' . اهل لمع ال ةيفاث : ال. ةًنكل» ريخ عقر لحم يف : ةلمجلا : نوركشي ال ©

 الك



 هذه نوركشي ال هريدقت فوذحم اطوعفمو «نرتفي» بارعإ برعت : نوركشي

 . .ةمعنلا

 ٍليعْردمصالَو ٍلاوضمةئِاتاَمَوطنوَمَو ١
 200 1 ةيفاوطيف ذوب مكي
 ركل كل نرسل القوام اف الو ضرك لَتعَي
 © تكفل

 لعف : نوكت . ةيفان : ام . ةيفانعسا : واولا : نأش يف نوكت امو ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض اهمساو . ةمضلاب عوفرم صقان عراضم
 . هرمأب (تهم نوكت ام : ىنعمب «نوكت» ريخب قلعتم رورجبو راج : نأش يف

 لعف : ولتت .ةيفان : ام . ةفطاع : واولا : نآرق نم هنم ولتتءامو «
 هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل واولا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم

 نأشلا نم يأ : هنم . ًاثيش هريدقت فوذحم هلوعفمو . تنأ هريدقت ًابوجو

 نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورحيو راج : نآرق نم .ولتتب قلعتم رورجمو راج
 . ةينايب : نمو «هنم» يف ريمضلا

 لعق : نولمعت . ةيفان : ال . ةفطاع : واولا : لمع نم نولمعت الو ©

 : نم .لعاف عفر لحم ين لصتم ريمض : واولاو نونلا توبثب عورفرم عراضم
 لوعفم هنأ ىلع ًالحم بوصنم ًاظفل رورجم مسا : لمع . دئاز رج فرح

 . نرلمعت
 دعب قيقحت فرح وأ اهل لمع ال رصح ةادأ : آلإ : ًادوهش مكيلع انك الإ ©

 ريمض انا و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : انك .. يفنلا 1

 رورجو راج : مكيلع . «ناكد مسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتتم
 : ًادوهش . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «ادرهش» نم ةمدقم لاحب قلعتم

 . ةحتفلاب بوصنم «ناكا

 الالخ



 ! لحم: يف نوكسلا ىلع ينبم «نيح» ىنعمب نامز فرظ:ذإ : هيف نوضيفت نإ ©

 'رورختو راج : هيف. «نولمعت» بارعا برعت :نوضيفت . اانكب قلعتم بصن

 . ةفاضالاب رج لحم يف «هب نوضيفت» ةلمجو هيف نوضوخت يأ نوضيفتب قلعتم
 !: بيغي يأ : بزعي . ةيفان : ام .ةفطاع : واولا: كير نع ُبْْرْعَي امو ©

 ' . بزعيب قلعتم رورجيو راج : كبر نع . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف
 ' .٠ هيلا فاضم رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو

 :ًالحم عوفرم ًاظفل رورجم مسا : لاقثم . دئاز فرح : نم: ةرذ لاقثم نم ©

 : | . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةرذ . «بزعي» لعاف هنأل

 .لاقثم» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : ءامسلا: يف الو ضرألا ين ©

 ىلع ةفوطعم : ءامسلا يف . يفنلا ديكأتل ةدئاز : ال : ةفطاع : واولا «ةرذ

 اا . . ضرألا

 ,سنجلل ةيفان : ال . ةيفانصسا : واولا : ريكأ الو كلذ نم رغصأ الو ©

 اهريبخو بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم ال١ مسا : رغصأ , َّنإ) لمع لمعت
 يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ .رج فرح : نم . ًابوجو فوذحم

 . .باطخلل فاكلاو . دعبلل ماللاو .رغصأب قلعتم رورجملاو راجلاو رج لحم
 'نوكت نأ زوجيو . اهبارعإ برعتو «رغصأ ال» ىلع واولاب ةفوطعم :ربكأالو
 يف ةرذ وأ لاقثم ظفل ىلع ةفوطعم ؛رغبصأ»و . ةينفان «ال»١ و ةفطاع واولا

 ”ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب ةرورجم ةلاخلا هذه يف نوكت ارغضأا و رجلا عضوم

 ..كلذك (ربكأ» ريدقتلا اذه لمشيو «نيونتلا» فرضلا نم ةعونمم اهنأل

 رورجيو راج : باتك يف . ا لمع ال رصح ةادأ : الإ : نييم باتك يف الإ ©

 ةمالعو اهلثم ةرورجم باتكل ةفص : نيبم . سنجلل ةيفاثلا ال ربخب قلعتم

 . ةرسكلا اهرج

 ١ فزت از نيعووتتا ماليا ©
 © فرج : نأ . ل لمعال هيتو خاتتسا فرح : الآ : هللا ءايلوأ نإ الإ

 الث



 ظفل هللا . ةحتفلاب بوصنم «ْنأ» مسا ءايلوأ . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا

 : ال هنأ» ربخ عفر لحم يف : اهالت امو ةيمسالا ةلمجلا : مهيلع فوخ ال ©

 رورجمو راج : مهيلع ..ةمضلاب عوفرم أدتبم : فوخ .امل لمع ال ةيفانا

 . هوركم عوقو نم مهيلع فوخ ال : ىنعمب . أدتبملا ربخب قلعتم

 ريمض : مه . اهل لمغ ال ةيفان : ال . ةفطاع : واولا : نوثزحي مه الو ©

 عراضم لعق : نونزحي . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر

 «نونزحيا ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم

 . لومأم تاوف نم نونزحي مه الو : ىنعمب «مه» ربخ عفر لحم يف

 ٠ نوفي كواوما يذلا ©

 حدملا ىلع عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : اونمآ نيذلا ©'
 ةيآلا يف ةدراولا ءايلوألل - تعن  ةفص وأ لدب بصن لحم يف وأ نيذلا مه يأ

 ةلمج اهنأل ًادتبم عفر لحم يف «نيذلا» نوكت نأ زوجيو . ةقباسلا ةميركلا

 ةميركلا ةيالا يف ةدراولا «ىرشبلا مهلا ةيمسالا ةلمجلا : اهريخو ةيئادنتبا

 : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ . ةيلاتلا

 لوصوملا ةلص «اونمآ» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عقر لحم يف لصتتم ريمض

 . اه لال

 مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . ةفطاع: واولا : نوقتي اوناكو ©

 فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال

 يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوقتي . ةقراف

 هنوقتي ريدقتب يأ هب لوعفم لح يف فوذحم ريمض لوعفملاو . لعاف عفر لح
 . (ناك) ريغ بصن لحم يف «نوقتيا ةيلعفلا ةلمجلاو . هوفاخ : ىنعمب

 اساله



 ءابيكزرلا 221100
 9 2و اوه كيد

 |عمج ةمالغ ميملاو مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج: : : مه : ىرشبلا مهله

 .نم عنم فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم رخبؤم أدتبم : قرشبلا 8 روكذلا

 ؛ . رذعتلا اهروهظ

 /- تن  ةفص : ايندلا . ىرشبلاب قلعتم رورجمو راج : ايندلا ةايحلا نه

 . 'رذعتللا فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا رجلا ةمالعو اهلثم ةرورجمب ةايحلل

 : يف ىرشبلا مهو يأ «ايندلا ةائيحلا يف» ىلع واولاب ةفوطنعم : ةرخآلا يفو ©
 ا . اهبارعإ برعتو ةرخآلا

 |: ال. بارعالا نم اهل لج ال ةيضارتغا : ةلمجلا ؛ هللا .تاملكل ليدبت ال ©
 لحم يف حفلا ىلع يتبم هال مسا : ليدبت . نإ لمع لمعت سنجلل ةيفان
 .رورجمو راج : تاملكل . نئاك : هريدقت ًابوجو فوذحم اهريمخو ببصن
 'ميظعتلل رؤرجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . فوذحملا «ال» ربخب قلعتتم

 : 0 ش ْ . ةرسكلاب

 (مسا : اذ . ال لال ةيضارتعا : ةلمجلا : ميظعلا زوفلا وه كلذ ©

 فرنح فإاكلاو دعبلل ماللا ًأدتبم عفر لحم يف نزؤكسلا ىلع ينبم ةراشا

 ٍناث' ادتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفتم عفر ريمض :.وه .باطخ

 | ةعوفزم زوفلل - تعن  ةفص : ميظعلا . ةمضلاب عوفرم ةوها ربخ : زوفلا
 ,ًادتبما ربخ عفر لحم يف «ميظعلا زوفلا وها ةيمسالا ةلمحلاو ةمضلاب اهلثم

 اهل لحم ال:دانع فرخ وأ ًالصفنم ًاريمض ذ (وهلا نوكت نأ زوجيو «كلذ» ىلوالا

 . «كلذ» ريخخ ازوفلا) نوكتو



 © ريفا يشوف ةةَرِف دارت طؤنجناو
 ل زا د ل مول كلك ع

 ينبم لصتم ريمض : فاكلاو . نوكسلا همزج ةمالعو الب موزجم عراضم

 و ةمضلاب عوفرم لعاف : لوق . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع
 رج لح ف اوكا لع ينبني يدش سل

 يلام : ريدقتب . ليلعتلا ىنعمب ةيفانئتسا : ةلمجلا : كل ةزّعلا نإ ©

 ا مي ا دلك نيد وأ اعرج ف لا نإ : لبق نوح د

 «نا» مسا : ةزعلا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ . هلل ةبلغلا

 : اعيمج . «نإ) ربخب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هلل . ةحتفلاب بوصنم
 . ةحتفلاب بوصنم لاح

 لح يف عتفلا ىلع يني لصقنم عقر رمض : ره: ميلعلا عيمسلا وه © .

 . مهلاوقأل عيمسلا : يأ ةمضلاب عوفرم اوهل ربخ : عيمسلا . أدتبم عفر

 ًابخ نوكت نأ زوجيو ةمضلاب اهلثم ةعرفرم عيمسلل - تع - ةفص : ميلعلا

 . مهتاينب ميلعلا يأ . ربخ دعب ًاربخ يأ أدتبملل ًايناث

0-7 

 نوع رجالا سم وو نا
 9 وصد منو ناي وبين احب ! ءاكشوسا نودنم و 5 32010101 بل 020

 فرح : نإ . هيبنتو حاتفتسا فرح : الأ : تاومسلا يف نم شل ْنِإ الاه

 «ْنِإ) ربخب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هلل ٠ لعفلاب هبشم ديكوتو بصن

 (نِإ) مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم .مدقم
 ريدقتلا ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجمو راج : تاومسلا يف . رخؤم
 . هلك نوكلا يف ام : ىنعمبو تاومسلا يف رقتسم وه وأ رقتسا نم

 . اهبارعا برعتو «تاومسلا يف نم» ىلع واولاب ةفرطعم : ضرألا يف نمو ©

 ١م



 عبتي .اهل لمع ال ةيفان : ام .ةيفانتتسا واولا : نوعدي نيذلا عبتي امو ©

 لضتم ريمض واولاونونلا توبثب عوفرم عراضم لعنف : نوعدي . لعاف عفر
 : . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نوعدي» ةلمجو .. لعاف عفر لحم يف

 . 4 ءاكرش » نم ةمدقم لاحب قلعتم رورجيو راج : ءاكرش هللا نود نم ©
 ! بوصنم دب لوعفم : ءاكرش . ةرسكلاب ميظعتلل رورج هيلإ فاضم : هلل
 نزو ىلع .فرصلا نم ةعونمم اهنأل ةملكلا نونت مو ةجتفلا هبصن ةمالعو عبشميب

 . ةفنع اهأل ا لمعال هاما ىنعمب ةيقان : نإ: نظلا الإ نوعبتي نإ ©
 : نظلا . اهل لمع ال رصح ةادأ : آلإ ٠ «نوعديا بارعإ برعت : نوعبتي
 . ىلع مهتملآ نورفاكلا عبتي امو : ىنعمب . ةحتفلاب ةبوصنم نوعبتيل هب لوعفم

 ! الا مهام هو مهلاض الإ نوعبتي امو مهنإف ةقيقحلا ىلع هلل ءاكرش اهنأ
 0 . نوبذكي

 ' ال امد يسمي ةيفان : نإ ١ ةفطاع : وارلا : نوضرخي الإ مه ّْنِإو ©
 ' لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : مه : ةففغ اهنأل ال لمع
 ' «نوعديلا بارعإ برعت : نوصرخي . ال مع ال رصح ةادأ الإ . ًأدتيم عفر

 ' ىنعم يف ؛عبتي امو» نوكي نأ زوجيو ؟مه» ربخ عفر لحأ يف «نوصرخي» ةلمجو
 هب ًالوعفم اذه ىلع «ءاكرش» نوكتو نوعبتي ءيش ّيأو : ئنعمب يأ ماهفتسالا
 ؛ ام'هللو ريدقتب «نم» ىلع ةفوطعم ةلوصوم «ام» نوكت نأ زوجيو . نوعديي
 . مهقاكرش هلو يأ . ءاكرش هللا نود نم نوعدي نيذلا هعبتي

 كلون انويمراهتلاو هناك 1ك ل +

 يله مسلم مل رع يا يذلا وه ©

 لمآ



 . وه ربخ عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :يذلا

 ضام لعف : لعج . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : ليللا مكل لعج ©

 راج : مكل . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم |[
 . عابشالل مضلاب كرح روكذلا عمج ةمالع ميملاو . لعجب قلعتم رورجمو

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ليللا

 عراضم لعف : اونكست . رج فرح ليلعتلل : ماللا : هيف اوذكستل ©

 ريمض : واولا . نوئلا فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم ْنأِب بوصنم

 اونكستب قلعتم رورجبو راج : هيف . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةرمضملا «نأ) و

 ىلع : لاحب وأ ريص : ىنعم ىلع يناثلا « لعج » لوعفمب قلعتم رورجملاو
 لح ال - ةرمضملا  ةيردصلا « نأ » ةلص « اونكست  ةلمجو « قلخت ١ ىنعم

 . امل

 يأ اهلثم برعتو «ليللا» ىلغ واولاب ةفوطعم : راهنلاو : ارصيم راهنلاو ©

 ىلع ةحتفلاب بوصنم «لعج» لعفل ٍناث هب لوعفم ًارصبم راهنلا لعجو

 . «قلخ» ىنعم ىلع ًالاح نوكت نأ زوجيو ٌَرِّيص : : ىنعم

 :اذ . رج فرح :يف . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : كلذ يف نإ ©

 : فاكلاو . دعبلل : ماللا . يفب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا

 . مدقملا (ْنا» ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو باطخ فرخ

 رخؤملا (ْنإ) مسا : تايآ .  ةقلحزملا ديكأتلا مال ماللا : موقل .تايآل ©

 موقل . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم

 . ؟تايآ» نم ةفوذح ةفصب قلعتم رورجيو راج

 جوفرم عراضم لعف : نوعمسي . موقل ةفص رج لحم يف ةلمجلا : نوعمسي © :

 . ىنعمب لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب

 م”



 او دومتلأو موا ييئاوه لف او دما كقاا اك
 . » لضاو 0

 ,ريمض :واولا .. ةنعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©
 : بصن لحم يف اهدعب ةلمجللاو ةقراف فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم '

 00 ؛ ا . لوعفم

 , عوفرم لعاف : هللا . حتفلا ىلع ينبم نضام لعف : مما: دلو هلا ذختا ©
 ه0 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًادلو . ةمضلاب ميظعتلل

 مش فو يلا يت فوم لفي يوصتم قلع لوما هناحيس ©

 : دلولا ذاختا نع هل هيزنت يأ .'ةفاضالاب رج لحم .يف مضلا ىلع ينبم لصتم
 ها . دلولا يفنل ةلع «ينخلا وه» ةلمجو . مهئاعدأ نم بجسعتو

 . أدعبم عفر لع يف حتفلا ىلع ينبم لصفتم زيمض : رم : ينغلا وه ©
 ْ . ءيش لك نع ينغلا وه يأ . ةمضلاب عوفرم اوه» بخ : ينخلا

 ربخنب قلعتم رورجو راج : هل : ضرالا يف امو تاومسلا يف ام هل ©

 | يف! ؤ رخؤم أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . مدقم

 ام.: ريدقتلا . ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجمو راج : تاومسلا

 , ام»!ىلع واولاب ةفوطعم : ضرألا يف امو . تاومسلا يف رقتسم وه وأ رقتسا

 0 . اهبارعإ برعتو «تاومسلا يف

 / : دنع. ةام» ىنعمب ةلمهم ةيفان : نإ : اذهب ناطلس نم مكدنع ْنِإ ©

 ١ ريمض : فاكلا . فاضم وهو ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ

 ؛ روكذلا عمج ةمالع ميملاو . ةفاضالاب رج لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم
 . ذئاز رج فرح :: نم . مدقم ربخ عفر لحم ف !مكدنعا ةلمدجلا هبشو

 ! ًادتبم هّأل عفرلا هلو ديكوتلل ةدئازلا نمب ًاظفل رورجم مسا : ناطلس
 ؛ نوكسلا لع ينبم ةراشا مسا «اذها و . رج فرخ : ءابلا : اذهب .رخؤم

 س88



 يأ ناطلسب قلعتم رورجملاو راجلاو . ًادلو هذاختا ىلع يأ ءايلاب رج لحم يف

 .ًادلو هذاختا ىلع ليلد

 لعف :.نولوقت . ماهفتسا ظفلب خيبرت فلأ فلألا : هللا ىلع نولوقتأ ©

 .٠ نولوقتب قلعتم ميظعتلل رورجيو راج : .هللا ىلع

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : نوملعت الام

 0 ا اهل لمع ال ةيفان : ال . هب لوعفم

 الام : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لعفلاب لحملا برصنم ًاراصتخا فوذحم

 . هنوملعت

 ه١ َنولْينالَبِزَكلا العنود لف 4 0
 ريمض لعافلاو نيئكاسلا ءاقتلال هواو تفذحو نوكسلا ىلع يثبم رمأ لعق : لق ©

 تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 ذلا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ: نورتفي نيذلا نإ ©

 . لوصوملا ةلص ةلمجلاو .' لعاف

 لوعفم : بذكلا . نورتفيب قلعتم ميظعتلل رورجيو راج : بذكلا .هللا ىلع ©

 . اه لمع ال ةيفان : ال . ؛ْنِإ) ريخ عفر لحم يفةلمجلا : نوحلفي .ال ©

 لحم يف اهربخو اهمسا عم ْنِإ نم ةلمجلاو «نورتفي» بارعا برعت : نوحلفي
 . - لوقلا لوقم - هب لوعفم' بصن



 ؛ هريدقت فوذحم أدتبل ةمضلاب عوفرم ربخ : عاتم : اهندلا يف عاتم ©
 :ريدقتلا .:فوذحم ربخل ًارخؤم أدتبم «عاتم» نوكت نأ زوجيو . اذه مهؤارتفا
 ةرسعلا مسالا رج ةمالعو عاتمب قلعتم :ورجيو راج : اينادلا يف .عاتم مهل

 1 . زذعتللا فلألا ىلع ةردقملا

 : انيلإ . ةفطاع : من : مث مهعجرم اذيلا مث مهعجرم انيلإ مث
 7 ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : عجرم .مدقم ريخب قلعتم رورجمو راج

 مث .مهعرجد يأ .ةفاضإلاب رج لم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض

 . ليلعتلل فطع فرح
 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : مهقيذن : ديدشلا باذعلا مهقيذن ©

 ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 .: باذعلا ,. عابشالل مضلاب ميلا تكرحو هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
 .. اهلثم ةبوصنم باذعلل - تعن - ةفص :ديدشلا . ةحتفلابا بوصنم هب لوعفم

 ينبم لوصزم مسا :.ام . قيذنب قلعتم رورجمو راج : نورفكي اوناك امي ©
 مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع
 ناك" مسا عفر لحن يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال
 يمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نورفكي . ةقراف فلألاو

 "٠ زوجيو ناك 'ريخ بصن لحم يف «نورفكي# ةلمجو . لعاف غفر لحم يف لصتم
 رج ؛لحم يف ردصم ليوأتب اهدغب امو «ام) نوكتف . ةيرذصم «ام» نوكت نأ
 .«نوزفكي اوناك» ةلمجو . مهرفك ببسب يأ . مهرفكب ::زيدقتلاو . ءابلاب
 ريدقبتلا لع ةيردصلا «اما ةلص وأ بارسال نم اه لحم ال لولا ةلص
 . اهل لحم ال يناثلا

 دمك



 يك نك نإ واي 21 وق لاَ د جو 3 ع ؟*آ

 مك وفجأا توي ب ادم

 3 نا مد“

 ىلع ينبم رمأ لعف : لتا . ةيفانئتسا : واولا : حون أبت مهبلع لتاو ©

 تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو  ةلعلا فرح  هرخآ فذح
. 

 ىلعب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و رج فرح : ىلع

 : جون . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : أبن . لتأب قلعتم رورجملاو راجلاو

 مغر مسالا فرص دقو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورج هيلا فاضم

 نكاس هطسوأ فرحأ ةثالث نم هنأل هفيرعتو هتمجع

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيح» ىنعمب نامز فرظ : ذإ : هموقل لاق نإ ©

 رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق .لتأب قلعتم بصن

 لصتم ريمض ءاهلاو لاقب قلعتم رورجبو راج : هموقل . وه هريدقت ًاناوج هيف

 . ذإ فرظلا دعب اهعوقول هيلإ فاضم
 ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ىدانم : موق . ءادن ةادأ : اي: موق اي ©

 ءاي ىلع ةلادلا ةكرحلا ةرسكلاب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع

 زل دج لع يف لصتم ريض ةنوذحلا ءايلاو . ةفوذحملا ملكتملا

 يتيم نام لعق : ٠ عتاج طرش فرح : ! مكيلع ربك ناك نإ «

 .حتفلا لع ينبم فام لعف : :ٌقش ىنعمب :ربك ٠ يام ل دوب ويا

 ربك» ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . . ربكب قلعتم رورجتو راج : مكيلع

 . «ناكف ربخ بصن لحم يف «يماقم مكيلع
 ب مال



 اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : يماقم ©
 لحم نيف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريم ءايلا ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا
 0 . قحلا ىلا ةوعدلاب 'يمايق يأ . ةفاضالاب رج

 برغتو «يماقم» ىلع واولاب ةفوطعم : يريكذتو : هللا :تايآب يريكذتو ©

 1 مكايا يريكذت : ريدقتلاو فوذحم «يريكذت» ردصملا مسا لوعفمو . اهبارعا

 ' ميظعتلل رورجم هيلا فاضم :هللا : يريكذتب قلعتم رورج راج : تايآب

 000 . ةرسكلاب

 . منج لع يف ءفلاب نزتم مزاج طرغ باوج ةلمدلا : تلكوت هللا ىلعف ©

 قلعتلم ميظعتلل رورجمو راج : : هللا ىلع. طرشلا باوج:يف ةعقاو : ءافلا

 ضام.لعف' :' تلكوت.. ةرسكلا رجلا ةمالعو ةيممألل لعفلا لع مدقو .تلكوتب

 .ينبم لصتم ريمض ءاتلاو ٠ كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينم

 ْ ْ ٠ لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع

 باول يف ةعقاو يأ «ىلعف» ءاف.نم لدب-وأ ةمفطاع ءافلا : : مكرمأ اوعمجاف ©

 .نونلا فذجب ىلع ينبم رمأ لعف.: اوعمجا . ةيفانثتسا نوكت نأ زوجيو طرشلا

 .لعاف عفر لحم يف لصتم :ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفالا:نم هغراضم نأل '

 . ريمظ : فاكلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مكرمأ . ةقراف فئألاو

 يأ زوكذلا عم ةمالع ميلاو , ةفاضإلاب رج لع يف مضلا لع ينم لصتس
 . مكرمأ اومزعاف

 اوعداو : ريدقتب «مكرمأ» بارعإ برعت مكءاكرش ةفطاعأ و اولا : مكءاكرشو ©
 : . «عمال ىنعمب ةيعملل واولا نأل وأ مكءاكرش

 .عاضم مف: نكي . ةمزاج ةيهان : ال .ةفطاع : مث : مكرمأ نكي ال مث ©
 .نينكاسلا ءاققتلال واولا تفذحو هرخآ نوكس همزج ةمالعو الب موزجم صوقنم

 ٍمرضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :فاكلا .ةمضلاب عوفرم «نكي» مسا : مكرمأ

 ١ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف

 ربخ : ةمغ . 4 ةمغ ) نم ةمدقم لاحب قلعتم رورجتو زاج : ةمغ مكيلع ©
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 . ًاروتسم مكرمأ اولعجت ال يأ ةحتفلاب بوصنم !نكيا

 : يلإ . «اوعمجا» بارعا برعت : اوضقا . ةفطاع : مث: يلإ اوضقا مث ©

 وأ . يب نوديرت يذلا رمألا كلذ يلا ارضقا يأ اوضقأب قلعتم رورجتو راج

 . يلا اوضقا مث .ىنعمب

 لعف : نورظنت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع : واولا : نورظنت الو ©

 . ةسمخلا لاعقألا نم هنأل نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم عياضم

 نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض اراصتمخا ةفوذحملا ءايلاو ةياقولا نون نونلا
 ال يأ ةفوذحملا ءايلا ىلع ةلادلا ةكرحلا يه ةرسكلاو هب لوعفم بصن لحم يف

 . ٍنولهمت

 1 اقم ا

 ْ © نيت

 لعف : متيلوت . مزاج طرش فرح : نإ . ةيفانععسا : ءافلا : متيلوت نإ ©
 لحم يف طرشلا لعف كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاعلا . ّنإِب منج
 . عمجلا ةمالع

 يف ءافلاب ةقوبسملا اهب يفنم اهلعف مزاج طرش باوج ةلمجلا : مكتلأس امف ©

 .اهل لمع ال ةيفان : ام . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا : امف . نإب مزج لحم

 . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : مكتلأس

 لصتم ريمبض :فاكلا .لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءانلا

 . روكذلا عمجل ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم

 ف هيلإ مكرعدأ اع متضرعأ إف : مكتأسب قلعتم رورجيو راج : سجأ نسم ©
 . مكضارعا بجوي هيلع رجأ نم مكتلأاس 3
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 ٍةمضلاب عوفرم أدتبم : يرجأ . «ام) ىنعمب ةيفان ةلمهم : ْنِإ : يرجأ ْنإ ©

 .ةيسانم ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكت ءاي لبق ام ىلع ةردقملا

 ها ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو

 ميظعتلل رورو راج : هللا ىلع . امل لمع ال رصح ةادأ : الإ“: هللا ىلع ًالإ ©

 . ؟يرجأ» أدتبملا ربخب قلعتم

 لوهجملل يتيم فام لعف : ثرمأ . ةيفانتتسا : واولا ::نوكأ نأ ترمأو ©

 .ينبم لصتم ريمض ءاتلاو كرحتم ا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم
 : نوكأ . بصنو ةيردصم فرح : نأ . لعاق بئان عفر لحم يف مضلا ىلع

 هيف زتْثسم ريمض همساو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لغف
 لحم ال ةيردضملا «ْنأ» ةلص «نيملسملا نم نوكأ» ةلمجو . انأ : هريدقت ًابوجو

 نأب يأ ردقم رج فرحب رج لح يف ردصم ليوأتب اهالت امو «نأاو . اه

 0 . ترمأب قلعتم رورجملاو راجلاو نوكي :: ريدقتلا . نوكأ

 ': مسالا رج ةمالعو «نوكأ» زبخب قلعتم رورجمو راج : نيملسملا نم ©

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل

0 9 2 20 74 9 

 هج يراك يع طافي دلع
 هلاضتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : هوبذك . ةيفانتسا : ءافلا : هوبذكف ©

 لصتنم ريم ءاهاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريغض واولا . ةعامجلا واوب
 ْ ل لا لع يح

 ؛ هلاضتإل نؤكسلا ىلع ينبم ضام لعف : هانيجن . ةيفانئتسا : ء : هاثيجنف ©

 هس و ما والكل لوس مدس

000 ْ 

2. 



 .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو (هعم نمآ نمو» ريدقتلا .ةفوذحملا

 . ةنيفسلا يف يأ : ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجمو راج : كلفلا يف

 برعتو («ائنيجن» ىلع واولاب ةفوطعم : انلعجو : فئالخ مهانلعجو ©

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و اهبارعإ

 فرصلا نم عونمم هنأل نوئي ملو ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : فئالخ

 . مهانكلهأ نيذلل ءافلخ : ىنعمب «لعافم» نزو ىلع

 مسا : نيذلا . اهبارعا برعتو ؛انيجن» ىلع واولاب ةفرطعم : نيذلا انقرغأو ©

 . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم

 .تبرعأ : اوبذك .اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : انتايآب اويذك ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ةاناو اوبذكب قلعتم رورجيو راج :تايآب

 ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : رظنا . ةيفانئتسا : ءافلا : رظناف ©

 8 تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 :فيك . هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : نيرذذملا ةبقاع ناك فيك ©

 مسا :ةبقاع . مدقم ناك رببخ بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا

 ركذم عمج هنأل ءايلاب رورجم هيلا فاضم : نيرذنملا . ةمضلاب عوفرم «ناك»

 امأ . نيبملا كالحلاب نيرذنملا : ىنعمب . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ماس
 «ةبقاع) نأل لعافلا لعف ركذو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف يهف «ناك»

 . باقع ىنعمب

 اهيا جي موةفنيمق اكد درب اذ ٠
 © ترافل ايو لع خت ديك كسب اك

 ىلع ينبم ضام لعف : انثعب . فطع فرح : مث: هدعب نم انثعب مث ©

 ب ةاآد



 لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا و انب هلاصتال نوكسلا
 : ءاهلاو «ًالسرا نم ةمدقم لاحب وأ انثعبب قلعتم رورجمو: راج : هدعب نم
 | . حون دعب نم انثعب يأ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 رورجمو راج :. موق ىلإ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مهموق ىلإ ًالسر ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و السر نم ةفوذحم ةفصب قلعتم

 ىلع ينبم ضام لعف : اوءاج . ةيببس : ءافلا : تانيبلاب مهوءاجف ©
 ف لغانف عفر لحم يف لصتتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا

 ٌرورجيو راج : تانيبلاب . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمبض «مه»
 ْ ١ تال يثأ مهوءاجب قلجتم

 00 اوناك . امل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانخسا : : اونمؤيل اوئاك امف ©

 ايس : دولا . ةعايجا ورب ةاصتال ملا لع نيم صفات فاس غش
 دوحملا مال ماللا : اونمؤيل ٠ ةقراف فلألاو ؛« ناك ١ مسا عفر لح يف لصتم

 مال ذبعب ةرّمضملا ْنأِب بوضنم عراضم لعف : اونمؤي . رجب فرح - يفنلا -
 لعاق: عفر لح يف لصتم ريمض : و واولا .٠ نونلا فذح هبصن ةمالعو د دوحجلا

 مالب رج لح يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةرمضملا نأ» و . ةقراف فلألاو

 اوناك ايف : ريذقتلا . فوذحملا «ناك» ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو .دوحجلا
 ' 7 ٠ اهل لخغ ال ةرمضملا ةيردصملا «نأ» ةلص «اونمؤي» ةلمجو . ناهيإلل نيديرم

 لوصوم مسا : ام . اونمؤيب قلعتم رورجمو راج : لبق نم هب اوّيذك امب ©
 لسيف «ارءاجا بارعا برعت : اوبلك . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 .٠ اوبذكب قلعتم رورجمو راج : . اهل لحم ال لوصوملا ةلص هب اوبذكا

 ف فضلا نع هعاطقنل مضلا لع لع ينبم مسا :لبق :. رجا فرح :نم
 0 . اوبذكب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج .لح

 عقر لع يف ختفلا لع ينبس ءلثما ىنعسب مسا ١ : فاكلا : عيضت كاذك ©

 دعبلل ماللا.. ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةزاشا مسا : اذ .أدتبم

 مد لعاشاو ةمضلاب عيفرم ميانم لمف ٠ عيطت : باطم فرح فاكلا

 ب ب ةآ؟د



 «كلذك» ريخخ عفر لحم يف «عبطن» ةلمجو «نحنال هريدقت ًابوجو هيف .شسم

 قلطملا لوعفملا نع ةبئان بصن لحم يف ؛كلذك» يف فاكلا برعت نأ زوجيو

 نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم
 كلذلو مهفلا نع بولقلا قالغا يأ . متخن : ىنعمب عبطنو . درفملا نيونت

 . «ىلع» رجلا فرحب «عبطن» لعفلا يدع

 ا 00 2 5في م وأ و م

 اتا باَلَمَو َنوَعِف لِ َنوُرَْمَو سوه ماشي ١
 ب ود 2 7 0 ٍ

 8©» نامي موق اوك دو اورمَكَسََ

 ىلع ينبم ضام لعف : ثعب . ةفطاع : مث: مهدعب نم انثعب مث ©

 . لسرلا ءالؤه دعب نم يأ . هيلإ فاضم
 فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ىسوم : نوراهو ىسوم «©

 ليلدب !لعفم» ةغيص ىلع وه : مسالا . العلا نب ورمع وبأ : لاق . رذعتلل

 رثكأ ًالعُفُم» نألو . لاح لك ىلع فرصني ال ىلعفو . ةركنلا يف هفارصنا
 اذكو . ىلْعُف وه يئاسكلا لاقو . «ُتلْعفأا لك نم ىتُبُي هنأل ؟ىلعنف» نم

 بوصنم «ىسومل ىلع ىلع واولاب ةفوطعم : نوراهو «ىسيع» يف لوقلا
 . ةرهاظلا ةحتفلاب

 : ريدقتب ةفوذحم لاحب قلعتم وأ انثعبب قلعتم رورجبو راج : نوعرف ىلإ ©
 . ةيملعلاو ةمجعلل فرصلا نم عونمم هنأل ةحتفلا مسالا رج ةمالعو .نيلسرم

 ةرورجم «(ثوعرف» ىلع فوطعم : ًالم . ةفطاع : واولا : انتابآب هكلمو ©

 رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاحلاو ةرسكلا هرج ةمالعو هلثم

 اخ



 وأ انثعبب قلعتم رورجيو راج : تايآب . ةدئاز ؛هئلم١ يف فلألاو ةفاضالاب

 رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءانا و لسرلا نم ةفوذع لاحب
 . ةفاضالاب

 ' مضلا ىلع يئبم ضام لعف : اوربكتسا . ةيفانشسسا :'ءافلا : .اوريكتساف ©
 : فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .. ةعامجلا واوب هلاضتال
 0 : .٠ ةقراف

 | ينم صقان'ضام لعف : اوناك . ةفطاع : واولا : نيمرجم ًاموق اوناكو ©
 «ناك» مسإ عقر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعابجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع

 ماس ركذم عمج هلأل ءايلاب بوصنم «اموقل» ةفض : نيمزجم ٠ ةقراف فلألاو

 . ةحتقلاب بوصنم «ناك» ريخ (ًاموق» و . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو

 ١ عا آ)اكايئرفارخةياكت الئية 
 / ىنعمب مزاج ريغ طرش مسا : امل . ةيفانثتسا : ءافلا: قحلا مهءاج املف ©

 . باوجلاب قلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوككسلا ىلع ينبم «نيح»
 ١ نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و حتفلا ىلع ينبف ضام لعف : ءاج

 , لعاف : قحلا . عابشالل مضلاب ميما تكرحو مدقم هب لؤعفم بصن لح يف
 ْ , .٠ ةمضلاب عوفرم

 ريمض (4ان).و (قحلا» نم ةفوذحم لاحي ٌولعتم رورجمو راج: اندنع نم ©

 ' يف «قحلا مهءاج» ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا .ىلع ينبم نيبئاغلا

 اا .٠ ةفاضالاب رج لحم

 هيد :أواولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع: ينبم ضام لعف : اولاق ©
 اوج اهنلعب امو «اولاق» ةلمجو : ةقراف فلألاو لعاف: عفر ل يف لضتم

 تلح نم مق قل هج ىنعمب ٠ بارعالا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش

 أ . تازجعملاب ءانديأ دقو ىسوم دي ىلع

 م



 - لوقلا لوقم - هب لوعفص بصن لع يف ةلمجلا : نيبم رحسل اذه نإ ©

 ىلع ينبس ةراشا مسا : ذه . لعفلاب هبشم ديكأتو بصن فرح : نإ

 : رحس ٠ ةقلحزم : 95 رحسل . نإ» : مسا بصن لح يف نوكسلا

 © ّنوزياكلا رئجالو كمية اجاك في نفزعأ د سولو"
 عوفرم لعاف .: ىسوم . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : ىسوم لاق ©

 . .٠ ىسوم مهل لاقف يأ : رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب

 عراضم لعف : نولوقت . ماهفتسا ظفلب راكنإ فلا فلألا : قحلل نولوقتأ ©

 راج : قحلل . لعاف عفر لحم يف لصتم ٍريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم
 . نولوقتب قلعتم رورجمو

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ؟نيح» ىنعمب نامز فرظ : امل : مك ءاج امل ©

 ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاج . ةيئامزلا ةيفرظلا ىلع

 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 رج لحم يف ؛مكءاجا ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن
 . «ال» فرظلا دعي اهعوقول ةفاضالاب

 عوفرم مدقم ربخ : رحس .ماهفتسا ظفلب راكنإ“فلألا : اذه رحسأ ©

 . رخؤم أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه .ةمضلاب

 مكءاج ال قحلل نولوقتأ يأ رحس هنإ : هريدقت فوذحم «نولوقتأ» لوعفمو

 نونعطتو هنوبيعتأ يأ : قحلل نولوقتأ : ىنعمب ؟ اذه رحسأ ؟ رحس هنإ
 «نيبم رحسل اذه نإ» ةقباسلا ةميركلا ةيألا يف دولا لوعفملا عقو دقو .هيف

 نولوقتا» لوقلا نوكي نا زوجيو «مكءاج امل قحلل نولوقتأ» هلوق دعب اردقم
 ىضاقتي الف بيعلا نع ةيانك عقو دق «هيف نونعطتو هنوبيعت يأ «قحلل

 هب الوعفم :

 لمع ال ةيفان : ال . ةيريسفت وا ةيفانثتسا واولا : نورحاسلا حلفي الو ©
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 ْ درفملا نيونت نع ضضوع نؤنلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عونفرم

 النون وكذب كعك مج "1 ع
 هس مس 3 لت

 ٠ 6 1 كانوا
 ريمسم : واولا ..ةمعابجلا واوب هلاصتال مضلا يلع 'ينبم نضام لعف :: اولاق ©

 ْ 1 . ٠ ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 ! ىلع ,ينبم نضام لعف : انج ٠ ماهفتسا ظفلب زاكنإ ملأ فلألا : انتئجأ ©

 , ' ىلع ينبم لّضتم ريمض : ءاثلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلابصنال نوكسلا ١

 | بضن لحب يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «انا و لعاف عفر لحم يف حتفلا

 'لعلف : انتفلت . رج فرح ليلعتلا مال : ملا: نفامعل يأ : انتفلقل «
 :ًايوجو هيف رتتسم ريمَض لعافلاو ماللا دغب ةرمضم ْنأِب بوصنم عراضم

 : هي لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمصت انا و تنأ هزيدقت

 'رورجملاو زاجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب'امو ةرمضملا «نأدو
 1 . اهل لخم ال «نأ» ةلص هانتفلت» ةلمجو انتتجب قلعتم

 ! يف ٌلوكسلا نلع ينبم لوصوم مسا «ام» و زج فرح «نع# نم ةنوكم : امع ©
 .٠ ١ اندجو يذلا نيدلا نع يأ .تفلتب قلعتم رورجملاو راجلاو نعب رج لحم

 'لعف : دجو . اهل لحم ال لوصرملا ةلص : ةلمجلا : انءايآ هيلع اندجو ©
 , نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض انا و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام'

 :نم.ةمدقم لاحب وأ اندجوب قلعتم رورجيو راج : هيلع , لعاف عفر لحم يف
 ' ريمض - لصتم ريمض ةان» و . ةحتفلاب بوصنم هب لوعنفم «ءابآ» و «انءابآل

 0 , ةفاضالاب رج لحم يف نوكشسلا لع ينبم  نيملكتملا

 بةأكادل



 «تفلت» ىلع ةفوطعم : نوكت . ةفطاع : واولا : ءامريكلا امكل نوكتو ©

 راج : امكل . ةحتفلا هبصن ةمالعو صقان عراضم لعف يهو اهلثم ةبوصنم
 ةمالع فلألاو روكذلا عمج ةمالع ميملا . مدقم «نوكت» ربخب قلعتم رورجمو

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم «نوكت» مسا : ءايربكلا . ةينثتلا

 . اهنم ةفوذحم لاحب وأ ءايربكلاب قلعتم رورجمو راج : ضرألا يف ©

 : نحن «سيل» لمع لمعت : ةيفان : ام . ةيفانئتسا واولا : امكل نحن امو ©

 . تبرعا : اكل .«ام» مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصفنم عفر زيمض 1

 الحم بوصنم ًاظفل رورجم مسا : نينمؤم . دئاز رج فرح ءابلا : نيئمؤمي ©

 ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هرج وأ هبصن ةمالعو ؛ام» زيخ هنأل

 . درفملا نيونت نع

 ©» ويسعون وو لمَ / ؟
 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةفطاع : واولا : نوعغزف لاقو ©

 ىلع فرصلا نم عونمم هنأل مسالا نوني ملو ةمضلاب عيفرم لعاف : نوعرف

 . ةيملعلاو :ةمجعلا

 لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : ميلع رحاس لكب ينوُثْشأ ©
 لاعقألا نم هعراضم ّنآل 'نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : ينوتثأ - لوقلا
 . ةياقولل : نونلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا

 : لكب . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءايلاو
 : ميلع . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : رحاسب .ينوتئاب قلعتم رورجمو راج

 . هلثم ةرورجم رحاسل ةفص

 هل 0-0-5 رص 31 2 21

 © ةرثلف ناو قون مكتبك ٠١
 ىنعمب مزاج ريغ طرش مسا : ال . ةيفانثتسا : ءافلا : ةرحسلا ءاج املف ©

 ب ةالل



 ٠ هباوجب قلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيحه .
 .٠ ةمضلاب عوفرم لعاف : ةرحسلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءانج

 عاج ايلف ىلعمب ٠ ةفاضالاب رج لحم يف «ةرحسلا :ءاج# ةيلعفلا ةلمجلاو

 اء .. ىسوم اوقتلاو ةرحسلا

 : لاق . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : ىسوم مهل لاق ©
 نييئاغلا ريمض !مه» و رج فرح ماللا : مه . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 عفرم لعاف : ىسوم . لاقي قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف
 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب

 - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لح يف : ةلمإملا : نوقلم متنأ ام اوقلآ ©
 . ةسمخلا لاعقألا نم عراضم نأل نونلا فذح ىلع يثبم رمأ لعف : اوقلأ

 لوصوم مسا : ام . ةقراف فلألاو لغاف. عفر لحم يف لصبتم ريمض : واولا

 ينبم.لصفنم عفر ريمض : متنأ . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم
 عمج هنأل واولاب عوفرم «متنأ» رب : نوقلم . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 ؟نوقلم متنأ» ةيمسالا ةلمجلاو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ماس ركذم

 هنأل الحم بوصنم ريمض دئاعلاو بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص

 . وقلم يأ هب لوعفم

 هلأ نإ دال ماوس قلو وتل 1 ديم ششحب مل لماما م١ 0 راكم

 م

 ةميركلا ةيآلا يف اتبرمعأ : ىسوم لاقو : الف: ىسوم لاق اوقلا املف ©
 فلألا ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :اوقلا . ةقباسلا

 لحم يف لصتم زيمض واولا . ةعامجلا ؤاوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا

 اوقلأ ايلف ينأ . ةفاضالاب رج لحم يف ةلمج : اوقلأ . ةقراق:'فلألاو لعاف عفر

 ةما



 . ىسوم لاق مهطابحو مهيصع

 عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متنج .أدثبم 1

 ةلجو ةمضلاب عوفرم «ام» ربخ : رحسلا . متثجب قلعتم رورجمو راج : هب
 . رحسلا وه هب متئج هج يذلا يأ . اه لحم ال لوصوملا ةلص ؛هب متتج»

 فرح : نإ .رحسلا نم لاح بصن لح يف : ةلمجلا : هلطبيس هللا نإ ©
 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نإ) مسا : هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن

 عوفرم عراضم لعف : هلطبي . بيرقلل - فيوست  لابقتسا فرح : نيسلا

 ةلمجو . هناحبس يأ وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمفلاب

 . «نا» ربخ عفر لحم يف (هلطبيس»

 برعت حلصي اهل لمع ال ةيفان : ال . تبرعأ : هللا نإ : حلصي ال هللا ّنِإ ©
 . 4نإ» ربخ عفر لحم يف «نيدسفملا لمع حلصي ال١ ةلمجو «لطبي» بارعا

 فاضم : نيدسفملا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لمع : نيدسفملا لمع ©

 ٠ درفلا نيونت نع قرع نونو . لاس ركام عمج هنأل ءايلب رورجم هيلا

 . ءيش يأ : ىنعمب أدتبم عفر لحم يف ماهفتسا مسا «ام» برعت نأ زوجيو

 . وه هريدقت فوذح أدتيم ربخ رسيسلاو . هريخ عفر لحم يف :هب متئجو

 8 نوع 00 و 7

 . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : قحي . ةيفانئتسا واولا : هلا ٌقحيو »

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا

 : هتاملكب . هنيبي يأ  ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : قحلا : هتاملكي قحلا .©

 رج لحم .يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو قحيب قلعتم رورجموراج

 . ةفاضالاب
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 ابصن لحم: يف .اهدعب ةلوؤملا ةلمجلاو .ةيلاح : واولا : نومرجملا هرك ولو ©
 :: نومرجملا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هرك . ةيزردصمم : ول . لاح
 هولااو درفملا نيونت نغ ضوع نونلاو ملاش ركذم عمج هلأل واولاب عوفرم لعاف
 رك عم يأ. . ردقم رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةيردصملا
 :ةيردصملا اول» ةلص «نومرجملا هرك» ةلمجؤ هتاملكب قحلا هللا قاقحا نيمرجملا

 ٠ . كلذ نومرجملا هرك ولو ىنعمب ًااصتخا ًافوذحم لوعففلا نوكيو اه لحال

 27 سوما 33
 نأ بال وعْؤ يَ 001

 ه2 نورد 0 ذرات الذم

 لعق : نمآ . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفاثئتسا : ىسومل نمآ امف ©

 دقو ْنمآب قلعتم رورجيو راج : ىسومب يأ : يسوم احتفل وع ينم ليام
 'رذعتلل فلألا ىلع ةرذقملا ةحتفلا مسالا رج ةمالعو موللاب انه لعفلا يدع

 ةردقملا ةرسكلاب وأ (ىعف» نزو ىلع فرصلا نم عونم هنأل ةرسكللا نم ًالدب

 : . «لعفم» نزو ىلع هنأل

 ةنمأف لعاف : ةيرذ . اهل لمع ال رصح ةادأ : الإ : هموق نم ةيرذ لإ

 «ةيرذا نم ةفوذحم ةفصب 'قلعتم رورجيو راج : هموق نم : ةمضلاب عوفرم
 ْ . نيئارسا ينب نم يأ :'ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاه لاو

 قلعتم رورجو راج : فوخ عم يأ : مهثلمو نوعرف نم فوخ ىلع ©

 وأ .:فوخنب قلعتم رورجمو راج : نوعرف نم. . فئاح يأ «ةيرذ» نم لاحب
 نم عونمم هّنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا مسالا رج اةمالععو ردقملا لاحلاب
 ”لحو نمب نورجملا «لأ» فاضملا فذح دقو ةيملعلاو ةمنجعلا ىلع فرصلا

 ةغيضأ ىلع «مهئلم» يف ريمضلا ءيمجم ليلدب «4لآ» لحم «نوعرف» هيلا فاضملا
 /نوعرف لآ» ىلع واولاب ةفوطغم : مهئلم فارشأو' يأ :.:مهئلمو . عمجلا

 نيمَض «مهلا و ةرشكلاب رورجم هيلا فاضم : ألم !هموق نما ىلع بوصألاو
 ْ . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا

 كك ل



355 
 بوصنم عراضم لعف : نتفي . بصان يردصم فرح : ْنأ : مهتثتفد نأ ©

 يأ . وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ْنأِب

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و نوعرف مهبذعي نأ
 نم لامهتشا لدب رج لحم يف ردصم ليوأتي : اهالت امو «نأاو . هب لوعفم
 لحم يف وأ . مهبيذعت نم يأ مهتنتف نم : ريدقتلا «هموق نما هنم لديملا

 ةلمجو . محل نوعرف بيذعت اوفاخ ريدقتب «فوخا ردصملل هب لوعفم بصن
 . بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «مهنتفي#

 . نوعرف ّنأِلو ريدقتب ةيليلعت : واولا : ضرألا يف ٍلاعل نوعرف' نإو ©

 بوصنم «نإ) مسا : نوعرف . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ ْ
 : ماللا : لاعل ةيملعلاو ةمجعلا ىلع فرصلا نم عونمم هنأل نوني لو ةحتفلاب

 ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم «نإ) ربخ : لاع .  ةقلحزملا ديكوتلا مال

 . لاعب قلعتم رورجمو راج : ضرألا يف . ةركن مسا هّنأل ةفوذحملا ةنونملا .

 . بلغتملا ىنعمب «لاعلاو

 لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح: هنإ . ةفطاع واولا : نيفرسملا نمل هنإو ©
 ماللا هّنإ) مسا بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو

 مسالا رج ةمالعو (ّنِإ» ربخب قلعتم :رورجمو راج : نيفرسملا نم .ةقلحزم

 نمل هنإو : ىنعمب . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلا
 . توربجلا يف نيفرسملا
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 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةيفانئتسا : واولا : ىسوم لاقو ©

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : ىسوم

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف :ينموق يدانأ ريدقتب ةلممجلا : موق اي ©
 ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ىدانم : موق . ءادن ةادأ : اي

 ١ا٠١اس



 ! .ءاي'ىلع ةلادلا ةكرحلا يهو ةرسكلاب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ
 نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةفوذحملا ءايلاو . ًاراصتخا ةفوذحملا ملكتملا
 . :ةفاضالاب رج لحم يف

 ' ضام لعف : متنك . مناج طرش فرح : نإ : للام متنمآ متنك نإ ©

 ' لحم ,يف ظرشلا لعف كرختملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكننلا ىلع ينبم صقان
 ! ميملاو «ناك١ مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءانلا . ّنِإِب منج

 : هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم مات ضام لعف : متنما . روكذلا عمج ةمالع

 ' لغاف عفر لح يف مضلا. ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا . كرحتملا .عفرلا ريمضب
 . متنمأب قلعتم ميظعتلل رورجبو راج : هللاب ..روكذلا عمج ةمالع ميملاو
 1 0 . «ناك١) ريخ بصن ل يف «متمأ" ةلمحو

 ' . مزج لح يف ءافلاب نرتقم مناج طرش باوج : ةلمجللا : اولكوت هيلعف ©

 : : اولكوت ٠ اولكوتب قلعتم رورجيو راج : هيلع. طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا
 1 واولا ١ ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف

 ٍْ . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 , بوصنم ةناكا ربخ : نيملسم . تبرعأ : متنك نإ: نيملسم متنك ْنِإ © .
 ١ طرشلا باوجو . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هلأل ءايلاب
 -. اولكوت هللا ىلعف نيملسم متنك نإ : ريدقتلا ..هانعم مدقتل فوذحم

 ٠ :لكارزفإ ةنئالعتل رانك ©
 © واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق .'ةيفانتسا ءاقلا : اولاقف !
 ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا . 1

 © لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف :ةلمجلا : انلكوت هللا ىلع - ٠ ىلع :

 ىلع ينبم؛ضام لعف : لكوت . انلكوتب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هلل ,

 عفو لع يف وكلا لع يثبم لصعم ريمصف هانا و . اب هلاسصتل نوكسلا
 ؛ 0:0. لعاق

 1١5ل



 رهو ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم ىدانم : بر : ةفتف انلعجت ال انير ©
 : ال . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «ان» و فاضم

 الب موزجم عراضم لعف : لعجت . ةمزاج يهو يمن ةغيصب ءاعد فرح

 «اناو . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا همزج ةمالعو

 . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض 0
 ردقملا لوعفملا لحم ةملكلا تّلح دقو ةحتفلاب بوصنم نإث هب لوعفم : ةنتف ©

 . ةنتف عضوم انلعجت ال يأ

 ةرورجم موقلل ةفص نيملاظلا . ةنتفب قلعتم رورجبو راج : نيملاظلا موقلل ©
 . هرفملل نونلاو ماس ركذم عمج اهنأل ءايلا رجلا ةمالعو اهلثم

 م 2 راس هس

 #*: نركلرتفارم كيم نْفَ 7
 ىلع ينبم بلط ةغيصب سامتلاو بلط لعف : جن . ةيفانثتسا واولا : انجنو ©

 .تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو  ةلعلا فرح  هرخخآ فذح

 . نوكسلا ىلع ينبم هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض هانا و

 : فاكلاو . انجنب قلعتم رورجبو راج : نيرفاكلا موقلا نم كتمحرب ©

 راج : موقلا نم . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض ا

 اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم موقلل ةفص : نيرفاكلا . انجنب قلعتم رورخمو

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو . ملاس ركذم عمج اهنأل ءايلا

 اهني ا ووتل جلد بل يآ [جنأو 3
 © َنِنموْلا رْفَبو لص اوهيقأو هل كوي

 ىلع ينبم ضام لعف : يحوأ . ةيفانئتسا : واولا : ىسسوم ىلإ انيحوأو ©

 «اناو . نحن هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو .. انب هلاصتال نوكسلا

 راج : ىسوم ىلإ .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 كك لو



 ' فلألا ىلع رذعتلل ةردقملا ةحتفلا مسالا رج ةمالعو . انيحوأب قلعتم رورجبو

 : ةردنقملا ةرسكلاب وأ «ىلعف» نزو ىلع فرصلا نم عونمب هنأل ةزسكلا نم ًالدب
 00 / . «لعفم» نزو ىلع

 1 نم اهنال ءايلا رجلا ةمالعو ًاضيأ ةرورجم «ىسوم» ىلع واؤلاب ةفوطغم : .هبحأو ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لبصتم .ريمض ءاه لاو ةسمخلا لاعقألا

 : نونلا فتح ىلع ينبم رمأ لعف : اءوبت . يردصم فرح : نأ : اءوبت نأ ©

 ىلع ينبه لصتم ريمض ةينثتلا ةمالع فلألاو ةسمخلا لاعفألا نم عاضم نأل

 ؛ لخم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا نو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا
 قلعتم رورجملاو راجلاو . ءوبنتلاب : ريدقتلا . نأب يأ ردقم رج فرحب رج
 . اهل لحم ال ةيردصلا «نأ» ةلص «وبتا ةلمحو . ائيحوأب

 : ريمض ::فاكلا . .اءوبتب قلعتم رورجيو راج : ًاتونب رصمب امكموقل ©

 ' 'فلألاو ذاع فرح ميملا . ةفاضالاب رجا لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 , لاحت بضن لحم يف رورجمو راج : رصمب . بطاخملا ةينثت ىلع لاد فرح
 , نم الدب ةحتفلا مسالا رج ةمالعو «ًاتويبا نم ةفوذح ةفصب قلعتم هنأل

 : بوصنم هب لوعفم : اتونب . ةيملعلا ىلع فرصلا ْنم عونمت هنأل ةرسكلا

 ش :رصم يف يأ رصمب هنأك ًاتويب اذختا.يأ . ةحتفلاب

 ! ىلع ينبم رمأ لعف : : اولعجا . ةفطاع واولا : ةلبق :مكتويب اولعجاو ©

 ا لخن.يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح

 ' : 'فاكلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مكتويب : ةقراف فلألاو لعاف عفر

 .روكذلا عمج ةمالع ميمو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمسغ
 . ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : ةلبق

 : ةالصلا اوميقأ . , ةفطابع واولا : نينمؤملا رشيو ةالصلا اوميقأو ©
 1 ىلع ينبم رمأ لعف : رشب . ةفطاع واولا «تويب اولعبجا» بارعإ برعت

 ' ًايوجو هيف .رتتسم نيمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال رشكلاب كرجح نوكسلا

 , نوتلاو ملاس ركذم عمج ةنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم :نينمؤملا .تنأ هريدقت

 ' 00 ةرخآلاو ايندلا يف زوفلاب مهرشبو يأ ٠ درفملا نيونت نع ضوع

 لاك



 يفالا اونو يزال كيذا ١ 0000
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 #2 1 ليوم لع د

 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةيفانكسا راولا: ىسوم لاقو ©

 . رذعتلل هرخآ ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : ىسوم

 وهو ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم « ائبر اي يأ ةفوذحم ءادن ةادأب ىدانم : اذير ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض «ان» و فاضم

 : فاكلاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ: نوعرف تيتآ كنإ ©

 ٍضام لعف «تيتآ» و .نِإ مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض 00
 ينبم لصتم ريمض ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 ربخ عفر لحب يف : اهالت امو «تيتأ» ةلمجو لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع
 فرصلا نم عرنمت هنأل نوني ملو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : نوعرف نإ
 . ةيملعلاو ةمجعلا ىلع «نيونتلا»

 ريمض ءاهلاو ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم «نوعرف» ىلع واولاب ةفوطعم : هألمو ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينيم لصتم

 . تيتآل ٍناث لوعفم وهو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةنيز : ًالاومأو ةنيز ©
 . اهلثم ةيوصنم «ةنيز» ىلع واولاب ةفوطعم : ًالاومأ»ب 2|
 - تعن  ةفص : ايندلا . تيثآب قلعتم رورجيو راج : ايئدلا ةادحلا يف ©

 ١ رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ةايحلل .

 نع سانلا اهئالألب اولضيل يأ اولضيل . تبرعأ : انبر : اولضيل ائير ©

 : اولضي رج فرح يهو - يك مال . ليلعملل ماللا . مب ءالتبا كطارص

 بوصنم لعفلا نيبفوكلا دنعو ماللا دعب ةرمضم نب بوصنم عياضم لعف

 ١6س



 أ ::واولاو ةسمخلا لاعقألا نم هنأل نونلا فذح هبصن ةمالعو اهسفن ماللاب
 ٠ ةلالضو نإ دادزيل يأ . ةقراف فلألاو لعاف عفر لم يف لصتم ريمض

 ' قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو «نأ)و
 بارعالا نم امل لحم ال ةرمضملا ةيردصملا ؛نأ» ةلص ؛اؤلضي» ةلمجو . تيتآب
 . سانلا يأ فول «اولضي) لوعفمو

 1 ينم لصتم ريض اكل اراضي قمتم رورو راج ؛ انير كلييس نع ©

 .'تبرعأ : انبر . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلغ

 . نوكسلا ىلع ينبم بلط ةغيصب ءاعد لعف : سمطا : مهلاومأ ىلع سمطا ©

 .. مهاوما ديدبتب مهبقاع ىنغمب تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 لخ يف نيبئاغلا ريمض «مه) و . سمطاب قلعتم رورجبو راج : لاومأ ىلع

 . ةفاضإلاب رج

 . برعتو «مهلاومأ ىلع سمطا» ىلع واولاب ةفوطعم : مهبولق ىلع .ددشاو ©

 .٠ ٠ اهبارعإ

 ! ىلع ةفوطعم : اونمؤي ال .ا لمع ال ةيفان ال . ةفطاغ ءافلا : اونمؤي الف ©
 ْ . اهبارعإ برعتو ا

 ' ءازج ميلألا باذعلا اوقوذي ئتح : ىنعمب : ميلألا باذعلا اوربي ىتح © .

 . ليف : الر + رج ةياغ فرح ىنح . كلسر لع مهدرقو مهري لع مه
 | راجلاو اولضي بارعا برعت «ىتح» دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم

 ؛ :ميلألا' . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : باذعلا . اوتمؤنيب قلعتم رورجملاو

 . اهلثم ةبوصنم باذعلل ةفص
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 ٍْ . وه هريدقت وج هيف رتتسم ريض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : لاق ©

 هدأ



 - لوقلا لوقم هب لوعغم بصن لخ يف : ةلمجلا : امكتوعد تبيجأ دق ©
 حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : تبيجأ .قيقحت فرح :دق

 . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : ةوعد . اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو

 فرح ميملا . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا

 ل فرس فال داع

 رمأ لعف : ايقتسا . ةيفانئتسا نوكت نأ زوجيو ةيببس : ءافلا : اميقتساف ©

 ريمض فلألاو . ةمخلا لامفألا نم هعياشغم ل كرنلا فاس لع يتيم

 . «نينثالا فلأ» يهو لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 لعف : ناعبتت . ةمزاج ةيهان : ال . فطع فرح : واولا : ناعيّتت الو ©
 ينبم لصتم ريمض فلألاو نونلا فذح : همزج ةمالعو الب موزجم عراضم

 رسكلاب تكرح ةليقثلا ديكوتلا نون نونلاو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع
 نونو لعفلا نيب ةلصافلا فلألا دوجول لعفلا نبي ملو نينكاسلا ءاقتلال

 . ديكوتلا

 لوصوم مسا : نيذلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ليبس : نيذلا ليبس ©

 . هيلا فاضم رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 . اه لمعال ةيفان : ال . اهل لال لوصرلل ةلص : ةلممجلا : وملعب ال ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثي عوفرم عراضم لعف : نوملعي
 . ةلهجلا ليبس ىنعمب . لعاف

 دوو وعرفوا ليس يس دوَجَو ٠١
 00 4 لقدرات د
 هتان بيب نتمان اقع ايب

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : زواج .ةيفانئتسا :واولا : انزواجو ©

 كا يا



 . لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا وانب

 ا مسالا رج ةمالعو انزواجب قلعتم رورجمو راج : رحبلا ليئارسا ينبب ©

 ْ ليئارشا .٠ ةفاضإلل نونلا تفذحو ماسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلا

 ' ١ «نيوتلا» فرصلا نم عونمم هّنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب رورجم هيلا فاضم

 ْ ينبم ضام لعف : عبتأ . ةفطاع : ءافلا : هدوئجو نوعرف مهعيتأف ©

 : هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و حتفلا ىلع
 نم ةعونمت اهمأل ةملكلا نونت ملو ةمضلاب عوفرم لعافأ: نوعرف .مدقم

 برعتو «نوعرف» ىلع ةفوطعم : هدونجو . ةيملعلاو ةينمجعلا ىلع فرصلا
 ينبم لضتم ريمض: : ءالاو عرفرم هيلع فوطعملا نأل عَوفرم ًافوطعم سا

 :' ىنعمي ةحتفلاب بوصنم لاح : ًايغب . ًايدعتو (لِظ. يأ : ًاودعو ًايفب ©

 : نيذاع : ىنعمب اهلثم برعتو «ًايغب» لع واولاب ةفوطعم : ًاودعو ينغاب :

 ' ل فرظا: اذإ . ءادتبالل ةياغ فرح : ىتح : قرغلا هكردأ اذإ ىتح ©

 . .ةمزاج: ريغ طرش ةادأ هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ ؛نامزلا نم لبقتسي

 يف. مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو حتفلا ىلع ينبم ْضام لعف : هكردأ
 : هكردأ» ةلمجو . ةمضلاب عوفرم لعاف ': قرغلا .. مدقم هب لوعفم بصن لحم

 . ةفاضالاب رج لحم يف «قرغلا

 .وه هريذقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لغافلاو حتفلا ىلع يثبم ضام لعف : لاق ©

 ١ : . بارعالا نم ال لحم ال مزاج ريغ طرش باوج - «لاق» ةلمحو

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : اهالتامؤ ةلمجلا : هّنأ تنمآ ©

 * ءاتلاو كزحتملا عقرلا يسقي هاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :
 | ديكوتو بصن فرح :ن . لماق عفو لع يف ملا لعأ م لصتم ربت
 ا أ مسا بسن لع يملا لع يم لم يش ١ فا فاي جشم

 , هنأب ريدقتبارج لحم يف اهالت امو

 سام



 حتفلا ىلع ينبم «ال» مسا : هْلِإ . ّنِإ» لمع لمعت سنجلل ةيفان : ال : هّلِإ ال ©
 امو كال» و . نئاك وأ دوجوم : هريدقت فوذحم اهربخو بصن لحم يف :

 اهمسا عم «ْنأ» و «نأ» ريخ عفر لح يف اهربخو اهمسا يأ هيف تلمع

 قلتم رورجحلاو راجاو هنأب ثنمأ يأ رداقم رج فرحب رج لح يف اهربخو
 . ناهيالا ةلص يه ءابلا نأل يأ . تنمآب

 ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . ءانثتسا وأ رصح ةادأ الإ : يذلا الإ ©
 هيف تلمع امو «الا عضو نأل . هلإ ال عضو نم ًالدب عفر لحم يف نوكسلا

 . ءايإ الإ ناكل ًابوصنم ىنثتسملا ناك ولو «نإ» ربخ عفرلا
 تنمآ . ال لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : ليئارسا وذي هي تنمآ ©

 راج : هب . احل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع يثبم ضام لعف

 ركذملا عمجب قحلم هنأل واولاب عوفرم لعاف : ونب . تنمآب قلعتم رورجمو

 ًالدب ةحتفلاب رورجم هيلا فاضم : ليئارسا . ةفاضالل هنون تفذحو ماسلا
 «تنمآ» لعفلا ثنأو ةيملعلاو ةمجعلا ىلع فرصلا نم عونمم هّنأل ةرسكلا نم

 . ةعامخا ىنعم ىلع ملاسلا عمجلا لعافلا عم

 ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : انأ . ةيفاتنتسا : واولا : نيملسملا نم ائأو ©

 أدتبملا ربخب قلعتم رورجمو راج : نيملسملا نم . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 نع ضروع نونلاو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلا : مسالا رج ةمالعو

 . نيملسملا نم ملسم انأو ىنعمب درفملا نيونت

 ١ َنِفْلَ َتْكَو ُلْبَكَت يصحو مَع 48
 ةلمجب قلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم مسا : نآلا ©

 رارطضالا تقو يف ةعاسلا نمؤتأ هل ليقف يأ. نآلا نم نمؤتأ يأ . ةردقم

 0 تا

 ٠ لاخلا ىلع بصن لحم يف اهدعب ةلمجلاو ةيلاح : واولا : ليق تيصع دقو © :

 يام مف تيبصما و قيتخ فرح دف ٠ لبق يب ايسسا ع تدب يحسب

 ١9س



 :لصتم يمض : ءاتلاو . كرحنملا عفرلا ريمضب هلاضتالا نوكسلا ىلع ينبم

 ,يف مضلا ىلع ينبم نامز فرظ : لبق . لعاف عفر لحم ف حتفلا ىلع ينبم
 ..تيصعب قلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم

 يتبل صقان ضام لعف : تنك . ةفطاع : وارلا : نيدسفملا نم تنكو ©

 ىلع ينبم لصتم ريمنض : ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع
 ربخبب قلعتم رورجيو راج : نيدسفملا نم . «ناك» مسا عفر لحم يف حتفلا
 نيؤنت نع:ضوع نونلاو ملاس زكذم عمج هنأل ءايلا مسالا رنج ةمالعو «ناك»

 . درفملا

 0 اريكذاَو ل ةفع لروح 0 بكيفي مْوْلَمك ١

 ©: ريل نكت

 ' ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : مويلا .ةيفانتتسا : ءافلا : مويلاف ©

 | لقفلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يجنن : كثديب كيجنن ©

 لضتم ريمض : فاكلاو . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 : حور ال دسجب : ىنعمب : كندبب . هب لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم
 يأ «كيجتن» يف «فاكلا» ريمضلا نم لاحب قلعتم.رورجيو راج وهو . هيف
 . كمسج يجننو ككل مويلاف ؛: ىنعمبو كيف حور ال يتلا لاحملا يف

 : نوكت . رج فرح يهو ليلعملل مال : ماللا : ةيآ كفلخ نمل نوكتل ©
 ةحقلا هبصن ةمالعو ملل دعب ةرمسقم أب بوصنم صقات عياضم لعف

 أ لحم يف رورجمو راج : نمل . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : اهمساو
 ىلع: ينبم :لوصوم مسا «اماو '. ةيآ نم ةمدقم ةفصب قلعت هنأل لاح بصن

 ' فاكلاو ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ : فلخ . ماللاب زج لحم يف نوكسلا

 . كءازو نمل : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع:ينبم لصتم ريمض

 كك |



 ةلصب قلعتم «كفلخ» ةلمجلا هبشو ةحتفلاب بوصنم «نوكت» ربخ : ةيآ

 «نأ» و كفلخ رقتسم وه وأ رقتسا نمل : ريدقتلا . ةفوذحملا لوصوملا

 قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا

 اهل لحم ال «نأ» ةلص «ةيآ كفلخ نمل نوكت» ةلمجو . كيجئننب

 ديكوتو بصن فرح : َّنِإ . ةينانثتسا : واولا : ساانلا نم ًاريثك ّنِإو ©
 رورجبو راج : سانلا نم .ةحتفلاب بوصنم ؛«نإ) مسا اريثك . لعفلاب هبشم

 ريمض هان» و ّنِإ ربخب قلعتم رورجمو راج : نولفاغل انتابآ نع ©
  ةقلحزم  ديكوتلل ماللا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 نع ضوع نونلاو مللس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «نإ» ربخ : نولفاغ

 . درفملا نيونت

 1س ات ابك م 7 ل دا ساكو
 اكَسْدلاَف ِكِبيَطكَن تفتر قَد لرمضان َدَحلَو "٠

 9 مور يورو هدسع هي غ5 ده
 8 م 1 لال ا - 21 07

 «© َنومِكعدِف

 .قيقحت فرح :دق .ديكوتلاو ءادتبالل ماللا ةيفانغتسا : واولا : انأوي دقلو ©

 نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «ان» و نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :أوب
 . لعاف عفر لحم يف

 قحلم هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : ينب : قدص أويم ليئارسإ ىثب ©

 رورجم هيلإ فراضم : ليئارمإ . ةفاضإلل هنون تفذحو ملاسلا ركذملا عمجب
 . ةيملعلاو ةمجعلا ىلع فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب
 . ةرسكلاب رورحي هيلا فاضم:قدص . ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم :ًاوبم

 . اخلاص ًالزن ليئارسا ينب اثلزنأ دقلو : ىنعمب

 ١اأاس



 ,برعتو ؛انأوب» ىلع واولاب ةفرطعم :: انقزرو : تابيطلا نم مهانقزرو ©
 . ٠ هب الوعقم بصن لع يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمسف همه و اهارعإ

 0 تابيطلا نم 1

 لعق اوفا ٠ اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانعتسا : ءافلا : اوفلتخا امف ©
 ل يف لصتم ريمض : واولا ٠ ةعاملا وب ةلاضتال ملا لع ينم نضام
 1 : . مهنيد يف اوفلتخا اف : ىنعمب . ةقراف فلألاو لعاف عفر

 افلتخاف اهاكحأو ةروش مهتءاج ىتح : ىنعمب : ملعلا مهءاج : ىتح ©

 ؛و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاج . ءادتبإو ةياغ فرح.: ىتح .اهيف
 لحمإيف اهعابشال مضلاب ميملا كرح .نوكسلا ىلع ينبم نيئئاغلا ريهض (مهاا

 ,مهءاجل ةلمجو . ةمضلاب عوفزم لعاف : ملعلا . مدققم هب لوعفم بصن
 ! يأ ملعلا مهءاج ىتح ىنعمب . بارعالا نم اف لح ال ةيئادتبا (ملعلا

 . ةاروتلا مهتءاج

 نإ مسا : ب ,ر . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ: كير ّْنِإ ©

 .. ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلاو ةحبتفلاب ميظعتلل بوصنم

 : يضقي . «نإ' ربخ عفر لحم يف : ةلمجلا : ةمايقلا خوي مهنيب يضقي ©
 ,هيف شتسم :ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 :قلعتم ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم:ناكم فرظ : نيب : وه هريدقت ًازاوج
 .:موي .. ةفايضالاب رج لحم يف نوكسلا. ىلع يتبم نيبئاغلا ريمض «مه)و يضقيب

 .رورجم هيلا فاضم : .ةمايقلا . ةحتفلاب ببصنم يضقيب قلعتم نامز فرظ

 !ىلع ينبم لوصوم مسا «ام» و:يضقيب قلعتم رورجبو راج: هيف اوناك اميف ©

 :مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . يفي رجل حم يف نوكسلا
 ,«نانك» مسإ عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال

 00 .' نوفلتخيب قلعتم رورجمو راج: هْيف . ةقراف فلألاو

 .عراضم لعف :  نوفلتخي . «ناك» ربخ بصن لحم يف : ةلمجلا : نوفلتخي ©
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 هيف اوناك" ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثي عوفرم
 . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نوفلتخي

 ديدي َنرارَكَت دل[ ذنأآَئ لَم تنحف
 هه نر و 1 17 رس و 0 مدل يا 1

 : تنك . مزاج طرش فرح : نإ . ةيفاشتسا : ءافلا : كش يف تنك نِإف ©

 لعف كرحشملا عقرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لغف
 مسا عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءانتلاو نب مزج لحم يف طرشلا

 . «ناك١ ربخب قلعتم رورجمو راج : كش يف . «ناك» 1

 (اماو رج فرخ نم :هلصأو كشب قلعتم رورجمو راج : كيلإ انلزنا امم ©

 ينبم ضام لعف : لزنأ . نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا
 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةان» و انب هلاصتال نوكسلا ىلع
 لحم ال لوصوملا ةلص ؛انلزنأ» ةلمجو انلزنأب قلعتم رورجمو راج :كيلا .لماف

 . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو

 . ماتلزنأ امم : 0

 مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج : اهالت امو ةلمجلا : لأساف © |

 لعافلاو . نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لأسا

 نوكت نأ زوجيو طرشلا باول ةطبار ءافلاو . تنأ هريدقت هيف رتتسم ريمض
 لأوسلاب كرمأت ال : ينعي : لأساف كش يف تنك ايف يأ امل لحم ال ةيفان «ْنا»

 ١ . ًانيقي دادرتل ٌنكلو كاش كّنأل

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : باتكلا نوأرقي نيذلا ©
 ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوأرقي . هب لوعفم بصن

 : ةلمجلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : باتكلا . لعاف عفر لحم يف لصتم
 . ال لحم ال لوصوملا ةلص

 لاا



 . رج لح يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو رورجت راج : كليق نم ©

 1 . «نيذلا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجملاو راخلاو ةفاضالاب

 ' : ماج .'قيقحت فرح : دق . ديكوتلاو ءادتبالل : مالل ٠١ ّقحلا ءاج دقل ©
 لحم يف معفلا لع يثبم لصتم ريمنش : فاكلاو حفلا لع يثيم ضام لعف
 . ةمضلاب عوفرم لعاف : قحلا . مدقم هب لوعفم بصن

 ! يبل : اكلاو «نحلا» نم ةقوذع لاحب قلعتم رورج راج :الف كير نم ©

 ش .. ةمزاج ةيهان : ال . ةيببس : ءافلا . ةفاضالاب رج لح يف لصتم

 ' حافلا ىلع ينبم صقان عراضم لعف : ننوكت : نيزتمملا نم ننوكت ©
 . رتنسم ريَفض «ننوكتا مساو .الب مزج لحم يف ةليقثلا دينكوتلا نونب هلاصتال

 ! «ٌنثوكت» ربخب قلعتم رورجمو راج : نيرتمملا نم . تنأ هريدقت ًايوجو هيف
 .درفملا نيوتت نع نضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو

 .. نيكاشلا نم كلذ دعب َننوكت الف كبر نم كءاج دق قحلا نأ ملعتل ىنعمب

 يف ةدراولا ؟نيرتمملا نم ننوكت ال» بارعإ برسعت : ن نيذلا نم ٌنئوكت الو«
 : رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا :

 ْ | | 1 . نمب
 ' لعف : اربذك . ال لح ال لرصوملا ةلص : ةلمجلا : هللا تايآن اويذك ©

 ١ لحم يف لصتم ريمض :.واولا.. ةعابجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام

 هللا . اوبذكب قلعتم رورجمو راج : تايآب . ةقراف فلألاو لعاف عفر
 ٠ . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم

 : : نوكت . نوكت اليكل ىنعمب ةيببس : ءافلا : نيرنساخلا نم نوكتف ©

 ' رتتسم ريمض : اهمساو ءافلا دعب ةرمضم ْنأب بوصنم نصقان عاضم لعف
 ' «نوكت١ ربخب قلعتم رورجمو راج : نيرساخلا نم . تنأ هريدقت ًابوجو

 ' . دزفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هلأل ءايلا مسالا رج ةمالعو
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 عزتنم ردصملا ىلع فوطعم. ردصم ليوأتب اهدعب امو ءافلا دعب ةرمضملا «نأ»و

 نم ةنونيك مدعف هللا تايآب قيدصت كنم نكيل : ريدقتلا . قباسلا مالكلا نم

 . اهل لحم ال ةرمضملا «نأ) ةلص «نيرساخلا نم نوكت» ةلمجو . نيرساخا

 © يلا كبرتكَوهَتَقحَرََذِإ 1
 : نيذلا .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح :ذإ: مهيلع تّقح نيذلا نإ ©

 ةلص اهدعب ةلمكلاو «4نإ) مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا
 ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم يضام لعف : تقح : اهل لحم ال لوصوملا

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مه)» و رج فرح : ىلع . اه لحم ال ةنكاسلا

 . تقحب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب

 رورجم هيلا فاضم : بر . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةملك : كير ةملك ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلاو ةرسكلاب ميظعتلل

 :نونمؤي .اطل لمع ال ةيفان :ال .2نِإ» ربخ عفر لحم يف ةلمجلا : نوئمؤي ال ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لغف

 ه ةيلالبتفاة رولي 9
 لعف : ءاج . ةيردصم : ول . ةيلاح : :١ ةيآ لك مهتءاج ولو «'

 ا للة كيلا هادا حتنفلا ىلع ينبم ضام

 لعاف : لك . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 ةلمجلاو .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةيآ . ىنعملا لع ثنأو ةمضلاب عوفرم
 رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «؛ول» و . لاح بصن لحم يف واولا دعب
 ةلص (ةيآ لك مهتءاج» ةلمجو . مهل ةيآ لك ءيجب عم ىتح : ريدقتلا ردقم

 . اه لحم ال ةيردصملا اول»

 لعف : اوري . رجو ةياغ فرح : ىتح : مهلألا باذعلا اوربي ىتح ©
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 ْ . نؤنلا كفذح : هبصن ةمالعو «ىتحا دعب ةرمضم ْنأِب بوصنم عراضم

 ! لوعفم : 'باذعلا .. ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لضتم ريمض : واولا

 . .ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم باذعلل - تعن  ةفص : ْميِلَألا !. ةحتفلاب بوصنم هب

 ؛ روزجمملاو راجلاو ىتحب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمسغملا «ْنَأاو
 . اه لح ال ةرمضملا (نأ» ةلص ؟ميلألا باذعلا:اوري» ةلمجو نونمؤيب قلعتم

 أ فور اسوركي و ا[ تسرب 1000

 مقنع ادقكاونم 11 ضو مز أهي هعصف تصادق تلو
 ١ © نحال رفعي يزاباع 12 5 2 9 1

 . ىتعمب : االول . ةيفانعسا ؛ ءافلا': تنمآ : تئمآ ةيرق تناك الولف ©
 ! صقان نضام لعف : تتاك . ضام لعف ىلع افوخدل خيبوت فرح ؛آاله»
 : «ناك" مسا : ةيرق . اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم

 اهتيؤر لبق تنمآ ىرقلا نم ةيرق تناك الهف : ىنعمب يأ . ةمضلاب عوفرم
 : ال ةنكاسلا, ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تنمآ . باذعلا

 | يف «تنمآ» ةلمجو . يه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو اه لحم
 : 0 . «ناكا رب بصن لحم

  «اهناو حتفلا ىلع ينبع ضام لعف : عفن . ةفطاع': ءافلا : اهئاميإ اهعفنف ©
 , لعاق :ناييا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسسلا ىلع ينبم لصتم ريمض 1

 . ةفاضالاب'رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اهاو ةمضلاب عوفرم

 ٠ ةحتفلاب كوصنم ًالإب ىتتسم : موق . ءاشتسا ةادأ : آلإ : سنوي موق الإ ©

 ' موق نكلو .: ىنعمب . اهيلاهأ دارملا نأل ىرقلا: نم عطقنم ءانشتسا وهو

 | ام : ريدقتب يفنلا ىنعم يف ةلمجلاو الصتم ءانثتسا نوكي نأ زوجيو .سنوي
 رورجم هيلا فاضم : سنوي ٠ سنوي موق الإ ةكلاملا ىرقلا نم ةيرق تنمآ

 | ةمجعلا ىلع فرصلا نم عرنم هنأل ةرسكلا نم ًالذب ةحبتفلا هرج ةمالعو

 ْ . ةيملعلاو
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 دوجو مسا وأ «نيح# ىنعمب مزاج ريغ طرش مسا : 1 : انفشك اونمآ امل ©

 قلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم دوجول
 واولاو . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ .باوجلاب
 رج لح يف ؛اونمآ» ةلمجو ةقراف فلألاو لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض
 «ان» و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : فشك . هيلا فاضم

 امو انفشكا ةلمجو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 . بارعالا نم ال لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «اهدعب

 نييئاغلا ريمض مهو . انفشكب قلعتم رورجمو راج : يزخلا باذع مهنع ©

 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : باذع . نعب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : يزخلا . هرخآ ىلع ةرهاظلا

 . انفشكب قلعتم رورجمو راج : نيح ىلإ مهانعتمو ايندلا ةايحلا قف ©

 ىلع ةردقملا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ةايحلل  تعن  ةفص : ايندلا

 «مهاو اهبارعا برعتو «انفشك» ىلع واولاب ةفرطعم : انعتمو . رذعتلل فلألا

 . ةفاضالا نع هعاطقنال مسالا نونو مهانعتمب قلعتم رورجمو

 آس و. "درا هادم

 ْح سايل ءوتَتن نأ يرام و معك رواش 14
 © َنينِمْؤُم اووُكَي

 : ءاش . مزاج ريغ طرش فرح : ول . ةيفانئتسا واولا : كير ءاش ولو ©

 فاكلاو . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : كبر .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 طرش باوج ةلمجلاو كول» باوج يف ةعقاو : ماللا : ضرألا يف ْنَم نمآل ©

 عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم .اهل لحم ال مزاج ريغ
 رورجيو راج : ضرألا يف . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف «نمآ» لعفلاو لعاف

 الاب



 يف رقتسم وه وأ رقتسا نم : ريدقتلا . ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم
 ضرألا . ١ 0

 يمض «مهث و ةمضلاب عوفرم نمل يونعم ديكرت : لك : ًاعيمج مهلك ©
 بوصنم لاح“: ًاعيمج . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 . ياس وأ هلال ةدكؤم لاس يني نمت ىنعمب . ةحتفلاب

 ةدئاز : ءافلا .' هل لحم ال ماهفتسا فلأ : فلألا : ساثلا هركت تنأفأ ©

 ١ أدتبم عفز لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمضإ : تنأ .«ةينيزت١

 : هزيدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :هركت
 لحم يف «سانلا هركت» ةلمجو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : سانلا .تنأ

 ا : «تنأ» ريخ عفر

 لعف' : اونركي . رجو ةياغ فرح : ىتح : نيذمؤم اونوكي ىتح ©
 '. نونلا فذح هبصن ةمالعو «ىتحا دعب ةرمضم ْنأب بوصنم صقان عراضم
 نيِئمْوَم .١ ةقراف فلألاو «تركي» مسا عفر لحم يف لصتتم ريمض : واولا

 نيونت نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم «نوكي# ربخ
 ناجلاو ىتحي رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا «نأ» و . درفملا

 ال ةرمضملا:«ْنأ» ةلص «نينمؤم اونوكي» ةلمجو . سانلا هركتب قلعتم رورجملاو
 ال وه نايبإلا ىلإ مهرارطضاو مههاركا ىلع ردقي: نإ :ىنعملا . ال لحم
 . ٠ نرتمؤم مهنمو نورفاك مهنم نوكي نأ ةمكحلا نم ىأر هنكلو « تنأ

 ١6٠66 نييك لع سحر مند نر يِلداكلََو ©
 © لمف : ناك. اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانثئتسا : واولا :؛ سفذل ناك امو

 ناكل مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : سفتل . صقان ٍضام . ١

 © ْنأب كوصنُم عراضم لعف : نمؤت . بصان يردصم فرخ : نأ : نمؤت نأ

 ؟نأاو . يه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو
 . رخؤم (ناك» مسا عفر لع ٍِق ردضم ليوأتب اهالت امو

1١86 



 : نذإب . يفنلا دعب قيقحت فرح وأ ال لمع ال رصح ةادآ : هللا نذإب الإ ©
 .٠ ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا .نمؤيب قلعتم رورجبو راج

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لعجي . ةيفانتتسا : واولا : سجرلا لعجيو ©

 بوصنم هب لوعفم : سجرلا . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 . ةحتفلاب

 . ٍناثلا ؟لعجي» لوعفمب قلعتم رورجمو راج : نولقعي ال نيذلا ىلع ©

 . اهل لمع ال ةيفان :ال . ىلعب رج لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا :نيذلا

 ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : ةرفكلا مهو : نولقعي
 . احل لحم ال لوصوملا ةلص «نولقعي ال١ ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم

 دلو كاتو ضرالاو تمس اذاماورظنأل ف ١ ٠١

 هواو تفذحو نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©
 . تنأ هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض لعافلاو ًاضيأ نينكاسلا ءاقتلال

 : اورظنا  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف :اهالت امو ةلمجلا : اورظنأ ©

 ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نأل فذح ىلع ىنبم رمأ لعف

 لحب يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحن يف لصتم

 . هب لوعفم بصن

 يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : اذام : ضرألاو تاومسلا يف اذام ©

 ضرألاو . أدتبملا ربخب قلعتم رورجمو راج : تاومسلا يف .أدتبم عفر لحم 3
 .اهلثم ةرورجم «تاومسلا» ىلع واولاب ةفوطعم

 . اهبارعا برعتو «اذام» ىلع ةفوطعم : ام . ةفطاع واولا : يشغت امو ©

 . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ينغت
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 واولاب ةقوطعم : رذنلاو . ةمضلاب عرفرم لعاف : تايآلا : رذئلاو تايآلا ©

 ىتجمب ؛ رذنلاو . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم يأ اهبارعإ برعتو «تايآلا» ىلع

 عفر لحم يف ارذنلاو تايآلا ينغت ةيلعفلا ةلمجلاو (ريذنا عمج يهو نورذنملا

 نوكت ةلاحلا هذه فو . امل لمع ال ةيفان 41م2 برغت نأ زوجيو «ام» ربخ

 2 ضرألاو تاومسلا يف اذام ةيمسالا ةلمجلاو . ةفطاع : اال .ةيفانئتسا واولا

 . هللا ةمظع ىلع ةلادلا ربعلاو تايآلا نم اههيف اذام : :ىنعمب

 .اه لمع ال ةيفان : ال :. ئنغتب قلعتم رورجو راج : نونمؤب ال موق نع ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نونمؤي

 .. موقل - تعن - ةفص رج لح يف «نونمؤيالا ةلمجو . لعاف

 0000 هر 322

 مكس دوم اَكَحبدلبلطَوإ درايف ”٠١
 ظ 1 * ةليقز

 : ..هل لحم ال ماهفتسا فرح : له . ةيفانثئتسا : : نورظتني لهف ©

 ! لو لع يف لصتم ريض وو ننلا تربثب فرم ماششس نمش: ف نورظتني

 0 ا64ا 1 اا . لعاف

 عقم ا لثم ل د هنأ: : نيذلا مايا لثم الإ

 لغم ردقلا حتفلا لع ينيس ننام لعف : اولخ : : مهلبق نم اولخ ©

 ! .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلألا

 . ؟نيذلا" نم ةفوذم لاحب قلعتم رورجتو راج : 'لبق نم . ةقراف فلألاو

 1 . ةفاضالاب رج لخم يف نيبئاغلا ريمض (مهااو

 | ليهمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هراو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 سا 750



 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اورظتنا . ةدئاز : ءافلا : اورظتئاف ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم

 . ةقراف فلألاو

 لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : مكعم ينإ ©
 ىلع ينبم ناكم فرظ : عم. «ْنِإ) مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم 3

 لح يف لصتم ريمض : فاكلا . ةفوذحم لاحب قلعتم بصن لحم يف حتفلا
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج

 هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو «ْنِإ) ربخب قلعتم رورجمو راج : نيرظتنملا نم ©

 ةلمجلا هبش نوكي نأ زوجيو . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج

 لاحب ًاقلعتم «نيرظتتملا نم» رورجملاو راجلاو (نإ) ربخب ًاقلعتم (مكعم»

 . ًارظتنم مكعم ينإ ريدقتب ةفوذحم

 88 تمول جامحة انما هَلَو كش 360 ١م

 مالك لع فوطعم : اهدعب امو . ةفطاع : مث : انلسر يجنن مث ©

 ةيآلا يف دراولا  مهلبق نم اولخ: نيذلا مايأ لثم الإ  هلوق هيلع لدي فوذحم

 ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يجنن . ةقباسلا ةميركلا

 هب لوعفم : لسر . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقشلل

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «ان» و ةحتفلاب بوضنم
 . ةفاضالاب

 يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةفطاع واولا : اونمآ نيذلاو © .

 مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ .«لسرلا» ىلع فوطعم بصن لحم
 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال
 . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «مهب اونمآ يأ اونمآ» ةلمجو . ةقراف

 نع بئان بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا : فاكلا : كلذك ©'

 مسا «اذاو . نينمؤملا يجنن ءاجنالا كلذ لثم : ريدقتب . قلطملا لوعفللا
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 فرح نفاكلاو دعبلل ماللا . هيلا فاضم رج لح ين نوكسلا ىلع ينبم ةراشا
 0 ْ . باطخ

 كلذ لثما ةلمجل ردصم : ًاقح .اهل لحم ال ةيضارتعا ةلمجلا : انيلع ًاقح ©
 ًايئلع كلذ ٌّقح : ريدقتب ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم يأ «يجنن ءاجنالا

 . نحب وأ ًاقحب قلعتم رورجيو راج : انيلع . ًاقح
 : نينمؤملا . ًاراصتمخا ءايلا تفقذح دقو تبرعأ : جلل ؛ نينمؤملا جنن ©

 نيونت نع ضوع نونلاو لاس ركذم عمج هنأل ءانيلاب برصنم هب لوعفم
 فاكلا رعت نأ زوجيو . لاح بصن لحم يف «نينمؤملا يجنن» ةلمجو .درفملا
 لحم يف «نينمؤملا يجنن» ةلمجو ادتبم عفر لحم يف ؛كلذ» يف

 ' . هل ًاريبخ عفر

 نكلا 1:24 مدن و كو تكل 20143 ٠١
 2 01 حم سر هم ده 2

 9*4 نينو نمو وححأنأ ُتْرِوأَو مك فو ى لا هادم نكبر رمان وذ ند

 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هوو تقذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©
 : . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 و بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم يأ ءادن ةادأ : اي : سانلا اهبأ اي ©

 مشل يقرب «ْيأ) نم لدب :: سانلا . هيبنتلل «اه»

 : متلك . مناج طرش فرح : !: الف ينيد نم كش ف متنك ّْنِإ ©
 لعف كرحشملا عقولا ريع هلاصتال نوكسلا لع يليم صقان ضام لعف
 عقر لل يف ملا ىلع يتبم لصتم ريمصغ : هادلا ٠ ذب بج للحم يف طرخلا
 .ريخب قلعتم رورجمو راج : كش يف . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ؟ناك» «مسأ)

 اهنم ةفوذحم ةفصب وأ كشب قلعتم رورجبو راج : ينيد :نم .نيكاش يأ «ناك»
 . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا . ةفاضالاب رج لحم يف'لصتم ريمض ءايلاو
 ' احل لمع ال ةيفان : ال
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 ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : دبعأ : نوديعت نيذلا دبعأ ©
 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نودبعت . هب لوعفم بصن
 دئاعلاو ال لح ال لوصوملا ةلص «نودبعت» ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتتم

 : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا
 يفنب قوبسم مزاج طرش باوج «نودبعت نيذلا دبعأ الف» ةلمجو . مهبودبعت

 . مزج لحم يف ءافلاب ترتقم

 فاضم «مه» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : نكلو هللا نود نم ©
 كاردتسا فرح : نكل . ةدئاز واولا : نكلو . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم .هيلا

 . ففغ هنأل اه لمع ال

 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : هللا .تبرعأ : دبعأ : يذلا هللا دبعا ©

 . نوكسلا ىلع ينبم : هلل . ةفص بصن لحم يف لوصوم مسا : يذلا

 عوفرم عراضم لعف : قوتي . امل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : مكافوتبي ©

 : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب

 ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . وه
 ا ع ةمدلع

 . لاح بصن لحم يف اهدعب ةلمجلاو ةيلاح : نوكأ نأ ترمأو ©

 مقرلا يسقي هلاصتال نركسلا لح يم لوهجسلل ليم ينل لع ترمأ
 . لعاف بئان عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلاو .كرحتللا

 لمف : نوكأ .راحلا فذحف نوكأ نأب هلصأو . ةيردصمو بصن فرج : نأ

 :هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض اهمساو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب صقان عراضم
 ةيردصملا «نأ» و اهل لح ال ةيردصملا «ْنأ» ةلص «نينمؤملا نم نوكأ» ةلمجو انأ

 . ترمأب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو

 ايلا : مسالا رج ةمالعو «نوكأ» ربخب قلعتم رورجبو راج : نيذمؤملا نم ©

 . درفملا نيونت نع ضوع نرنلاو ماس ركذم عمج هنأل
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 رم 6-0 ري ١٠٠١م

 يف ةدراولا صم نأد لع وارلاب ةفرطمم : كهجو مقآ نأو ©
 فرح : نأ : رمألا ةغيضب ةيكحم «نأ» ةلص نأ ريغ ةقبالسلا ةميركلا ةيآلا

 نيالا ٠ ءاقتلال هؤاي تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : مقأ . يردصم

 بوصنم هب لوعفم : كهجو .تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 «ْنأدو . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا لع ينبم لصتم ريمض فاكلاو ةحيتفلاب

 '. ترمأب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو

 رمالابا (نأ» لصوت نأ هيوبيس غوس دنقو يهجو ةماقاب :ترمأ : ريدقتلا

 ٍ . اه لحم ال نأ" ةلص «كهجو مقأ» ةلمجو يهنلاو

 ةحتفلاب بوصنم لاح : ًافينح ٠ مقأب قلعتم رورجيو راج : ًافينح نيدلل ©

 ْ . نيدلا نم لاح يهو ةماقتسالا ىلا ًاليم : ىنعمب

 : ننوكت .: ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع واولا : نيكرشتملا نم نذوكت الو ©

 مزج لحم يف ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم صقان عراضم لعف

 : نيكرشملا نم . تنأ هريدقت ًابوجو'هيف رتتسم ريمضا «ننوكت# مساو الب
 ركذم عج دلل ءايلا مسالا رج ةمالعو 'ننوكت» ربخب قلعتم رورجمو راج
 ١ . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس

 ظ سلا
 ': عدت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع : واولا: ام:هللا نود نم عدت الو ©

 :لعافلاو - ةلعلا فرح  هرخآ فذح همزج ةمالعو الب مززجم عراضم لعف

 لاحيب قلعتم .رورجمو راج : نود نم . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض
 .فاضم : ةلالجلا ظفل هللاو . ينايب رج فرح «نما و «ام» نم ةمدقم ةفوذحم
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 لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةفاضالاب ميظعتلل رورحم هيلإ

 . هب لوعفم بصن

 . بارعالا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : كرضي الو كعفني ال ©

 لعافلاو ةمضلاب .عوفرم عراضم لعف : كعفني . اهل لمع ال ةيفان : ال

 تلا ىلع نيم لصتم يمض فاكلو رم يدق ًالوج هيف تتسم ريض
 . يفنلا ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع واولا : الو . هب لوعفم بصن لح يف

 . اهلثم برعتو «كعفني» ىلع ةفوطعم : كرضي

 لعف : تلعف . مناج طرش فرح : ّْنِإ . ةيفانتسا : ءافلا : تلعف ْنِإف ©
 لحم يف طرشلا لعف كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 . عاف قف لش يف حفلا لع ينبم لصتم همس ءاناو لب زج

 هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : ًاذإ كنإف ©

 ذل مسا بص لع يف محفلا لع يبم لستم يمسغ + فاكلاو . لعشلاب

 ٠ ردقم لاؤسل باوجو طرشلل ءازج وهو هل لمع ال باوج فرح: ًاذإ .

 هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو ؛ْنِإف ربخب قلعتم رورجبو راج : نيملاظلا نم ©

 نم اذا كناف» ةلمجو . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج

 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ؛نيملاظلا

 0 يي رف ابي مامي نمرود تيصب فلصتل داَرالق رب 04 2 ووك ع م 21

 مناج طرش فرح نإ . ةيفانتسا : واولا : ضب هللا كسسمي ْنِإو ©
 ةمالعو كبصي : ىنعمب نإب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : كسسمي

 لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو نوكسلا همزج
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 | قلعتم رورجو راج : رضب . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . مدقم هب

 ا ا . كسسميي

 ! لمع لمعت سنجلل ةيفان : ال . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا : فشاك الف ©
 '. بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم 4ال)» مسا : فشاك «نا»

 ! ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : وه . رصح ةادأ نوكت نأ زوجيو ةادأ : وه الإ ©
 ' امو 4ال» عضوم نأل «فشاك ال» عضوم نم لدن :عفر عضوم يف حتفلا ش

 : . هأيإ الإ ناكل ابصن ىنثتسملا عضوم ناك ولو ءادتبالاب عفر هيف تلمع

 الفا ةلمخو: . دوجوم وأ نئاك : هريدقت فوذحن سنجلل ةيفانلا «الاريخخو

 لح يف ءافلاب نرتقم يفنب قوبسم مزاج طرش باوج : اهالت امو «فشاك
 ا . ناب منج

 ' كسسمي نإ) ىلع واولاب ةفوطعم : هِلْضَفِل َدار الف ريخب كدري ّْنِإو »

 , نينكاسلا ءاقتلال «دري) ءاي تفذحو اهبارعا برنعتو «هفشاك الف رضب هللا

 ' ريب قلعتم رورجمو راج :هلضفل ..وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض هلعافو
 ؛ يف نسكلا ىلع يثبم لصتم ريمض : ءالاو . هلضفل دوجوم دار ال يأ 4ال»

 ْ 0 . ةفاضالاب رج لح

 | لغافلاو ةمضلاب عزفرم عياضم لعف : بيصي : ءاشي نم هب بيصي ه«
 .. بيصيب قلعتم رورجمو راج : هب . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض

 : ءاشي ٠ هب لوعفم بصن لحن يف نوكسلا ىلع ينبم لوضوم مسا :نم

 ريمض دئاعلاو «ءاشي» ةلمج يه لوصوملا ةلصو «بيضيال بارعإ برعت

 ْ : . هديري نم : ىنعمب هب لوخفم هّنأل الح بوصنم

 ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو رورجيو راج : دابع نم : وهو هدابغ نم ©
 لضفنم خفر ريمض وه . ةيفانئتسا : واولا . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا

 رورجملاو راجلاو ينايب رج فرح «نم» و . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم
 ا ا

 ةفص : ميحرلا .ةمضلاب عوفرم اوه» ربخ : روفغلا : ميحرلا روفغلا ©
 00 . وهل ًايناث ًاربخ :نوكي نأ زوييو روفغلل - تعن -

 لااا



 دم دف كفؤ ٠١
02 - َ 

 © ريفر ضار ِضاَدَو] صم
 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هواو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف“: لق ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو رتتسم 1

 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم يأ .ءادن ةادأ : اي: سانثلا اهيأ اي ©

 . ةمضلاب عوفرم (ّيأ» نم لدب : سانلا . هيبنتلل ؛اهلو

 ينبم ضام لعف : ءاج . قيقحت فرح :دق : مكمر نم قحلا مكءاج دق © :

 هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا . حتفلا ىلع
 عوفرم لعاف : قحلا . عابشالل مضلاب كرح روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقم

 فاكلا «قحلا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورختو راج : بر نم . ةمضلاب

 .روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم .ةيفاتتسا ءافلا : ىدتها نمف ©
 ضام لعف : ىدتها .نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب هرخآ كرحو أدتبم عفر لح

 يأ نمب مزج لحم يف طرشلا لعف رذعتللل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم

 طرشلا اتلمجو . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو هب ىدتها'

 . «نم» ربخ عفر لحم يف باوجلاو
 لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج : ةلمجلا : هسفدل يدتهب امنإف ©

 لعف : يدتيي . اه لمع ال رصح ةادأ وأ ةفوفكمو ةفاك : انإ . مزج 1

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم

 ريمض : ءاهلاو .يدتهيب قلعتم رورجمو راج : هسفنل . وه هريدقت ًاناوج

 . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم
 (ناق ىدتها نم» ىلع واولاب ةفوطعم : اهيلع لضي امئإف ٌّلض نمو ©

 . رهاظلا حتفلا ىلع ينبم «لض» لعفلاو . اهبارعإ برعتو «هسفنل يدتع

 س77



 ٠ ا . ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم «لضي» لعفلاو

 أ «شيلا لمع لمعت ةيفان : ام . ةيفانئتسا : وارلا : ليكوب مكيلع انأ امو ©
 ' : مكيلع, هام” مسا عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمسم ': انأ

 ' فرح ءابلا : ليكوب روكذلا عمج ةمالع ميملاو ؛ام ربخب ٍقلعتم رورجمو.راج
 .«ام» ريغ هنأل ًالحم بوصنم رجلا فرحب ًاظفل رورجم مسا ليكو . دئاز رج

 00 ه5 يكف توفت لامس قرصا لإ لحف 1فإمأَو ٠١ لح 6 ا رو 5 525 و1 ميسر و 01
 ري لئلا كلا لع نم أ عش ١ عبتا ٠ ةنفطاع واولا : عيتاو ©

 ا ا . تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 ' بصت لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: كيلا ىحويام ©

 ' ىلِع ةردقملا ةمضلاب عوفزم لوهجملل ينبم عراضم لعف : اىحوي . هب لوعفم

 ؛ : كيلإ أوه هريدقت ًالاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا.ٍئانو رذعتلل فلألا

 ْ . نآرقلا نم كيلا ىحوي ام ىنعمب ىحويب قلعتم رورجتو راج
 ' بزعتو (عبتا» ىلع واولاب ةفوطعم : :ربصاو : هللا مكحي ىتح ربصاو ©

 ١ نب بوصنم عراضم لعف : مكحي . رجو ةياغ افرح : ىتح . اهنارعإ
 . عوفرم لغاف : ةلالخلا ظفل هللا . ةحتفلا : هبصن ةمالعو :(ىتحال دعب ةرمضم

 : رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو ةرمضملا «ْنأ»'ْو ؛ ةمضلاب ميظعتلل

 . ةرمضلا نأ ةلص هللا مكحي» ةلمجو ربصاب قلعتم روربجملاو راجلاو ىتحب

 ' 0,0 .١ كموق نيبو كنيب هللا مكحي ىتح : ىنعمب .إ ال لح ال ةيردصملا

 . يِنْبُم لضفنم عفر ريمض وه . ةيفانسا : واولا : نيمكاحلا ريخ وهو ©

 :نيمكاحلا .. ةمضلاب عوفرم (وه» ربخ : ريخ .'أذتبم عفر لحم يف: حتفلا ىلع

 .رفملا نيونت نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب رورجم هيلا فاضم
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 « دوه ةروس بارعإ »

 ١ كيك انوفا نكي كورلا ©
 © ريخوج

 أدتبل ربخ : باتك . ةقباس ةروس يف تبرعأو تحرش : رلا : باتك رلا ©

 . ةمضلاب عوفرم « باتكلا اذه هريدقت فوذحم

 : تمكحأ . باتكل  تعن  ةفص عفر لح يف : ةلمجلا : هقايآ تمكحأ ©
 لح ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف
 مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : هتايآ . ا
 . كح يظن تمظن : ىنعمب . ةفاضالاب رج لحم يف

 : تلصف . تقولا يف سيلو لاحلا يف يخارتلا اهانعم ةفطاع :مث : تلصف مث ©
 ىه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئاتو «تمكحأ) بارعا برعت
 ' .  رابخألاو ظعاوملاو ماكحأألاو دئاقعلاب تلصف : ىنعمب .. تايآلا يأ

 انه وهو ؛دنعا ىنعمب : ندل . رج فرح : نم : ريبخ ميكح ندل نم ©
 : ميكح . فاضم وهو نمي رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ

 . اهلثم ةرورجم ميكحل  تعن  ةفص : ريبخخ . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم
 نأ رزوجيو ٠ باتكل ةيناث ةفص عفر لحم يف تلصفب قلعتم رورجملا راجلاو
 تمكحأل ةلص وأ .ربخ دعب ًاربخ يأ ًايناث ًاربخ عفر لحم يف نوكي

 نسح قابط اهيفو. « اهليصفتو اهماكحإ هدنع نم يأ :تلصفو

 5 نيوز قمل إلا كاوابتألا ”
 وأ ةيفان "الا و بصنو ةيردصم فرح «نأ» نم ةنوكم : الأ: اوديعت لأ

 سا159ة



 : ةمالعو الب موزجم وأ نأب بوصنم عراضم لعف : اوذبعت . ةمزاج ةيهان
 فلألاو لعاق عفر لحم يف لصتنم ريمض واولا . نونلا فذخ همزج وأ هبصن
 : اوديعت الثأ ريدقتب ردقم رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «نأ» و ةقراف
 :ةيرذصملا ؛ْنأ» ةلص ةاودبعت ال١ ةلمجو هلجأل لوعفم بضن لحم يف :ةلمجلاو

 ! تايآلا ليصفت يف َّنأل ال لحم ال ةيريسفت «نأ» نوكت نأ زوجيو . امل لحم ال
 لإ اودبعت ال نأب مكرمأ وأ ٠ هللا الإ اودبعت ال لاق : ريدقتب تايآلا ىنعم
 0 . هللا

 بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا . اط لمع ال رصح ةادآ : الإ : هللا الإ ©
 1 ! . ةحتفلاب ميظعتلل

 : لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكزتو بصن فرح .:: نإ : هثم مكل يثذإ ©
 ةمالع ميملاو :رورجمو راج : مكل . «ّنا»: مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ! لحم. يف ؛ريذنا نم ةمدقم ةفصب قلعتم رورجمو راج :.هنم . روكذلا عمج

 ْ . هلبق نم يأ لاح ٍبِصن
 ' . نيرفاكلل ريذن يأ ةمضلاب عيفرم ّنإ» ربخ : ريدن.: ريشبو رسذن ©

 [ريشيو : ىتعمب « اهبارعإ برعتو «ريذن» ىلع واؤلاب ةفوطعم :ريشبو
 . عمج ةمالع ميملاو «هنما» بارعا برعي ؟مكل» رورجملاو .راجللاو . نينمؤملل
 ْ . روكذلا

 هم محال

 © روب دَءْمكملَعْناَواََونإَو راسك فز كو

 :ديجوتلاب مكرمآ يأ «اودبعت نأ» ىلع وارلاب ةفرطعم : اورفغتسا نأو ©
 .ناسل ىلع هلبق امع ًاعطقنم أدتبم ًامالك ةلمجلا نوكت نأ زوجيو رافغتسالاو
 'فرح : نأ . ريشبو ريذن هنم مكل ّيإ هلوق هيلع لدييو ( ِةِقَي ) يبنلا

 كل



 نم هعراضم ّنأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اورفغتسا . يردصم
 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .ةسمخلا لاعفألا
 ال ةيردصملا «ْنأ» ةلص ةاورفغتسا» ةلمجو . نينكاسلا ءاقتلال «نأ» رخخآ رسكو

 . بارعالا نم اهل لحم

 : فاكلا . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : بر : اويوت مث مكبر ©

 نم مكبر اورفغتسا يأ . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 يأ .اهبارعا برعتو «اورفغتسا# ىلع ةفوطعم : اوبوت . ةفطاع :مث . كرشلا

 . ةعاطلاب هناحبس هيلإ اوبوت
 موزجم عراضم لعف : مكعتمي . اوبوتب قلعتم رورجمو راج : مكعتمي هيلإ ©

 ريمض لعافلاو هرمخآ نوكس همزج ةمالعو  رمألا  بلطلا باوج هلأل
 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم
 قزرلاب ايندلا يف مكعتمي يأ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن
 . ريفولا

 : ًانسح . ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم : ًاعيتمت يأ ًاعامم : ًانسح ًاعاتم ©
 . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ًاعاتلا - تعن  ةفص

 : ىنعمب ردقم يأ : ىمسم .عتميب قلعتم رورجمو راج : ىّمسم لجأ ىلإ ©

 ةردقملا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم لجأل ةفص يهو ةردقم ةدم ىلإ
 اهنأل ْتَوُنو ةركن روصقم ركذم مسا اهنأل . اهنيونت لبق فلألا ىلع رذعتلل
 . يعابر روصقم

 «عتمي» ىلع واولاب ةفوطعم : تؤيو : هلضف لضف يذ لك تؤيو ©

 لوعفم : ّلك  ةلعلا فرح  هرخآ فذح لعفلا مزج ةمالعو اهبارعا برعتو 2
 نم هنأل ءايلا هرج ةمالعو رورجم هيلا فاضم : يذ . ةحتفلاب بوصنم هب

 :ةلضف . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : لضف . فاضم وهو ةسمخلا ءامسألا

 لعفب ٍناث هب لوعفم وهو هيلإ فاضملا يقبو فاضملا فذحم هلضف ءازج يأ

 ىلع ينبم لصتم ريمض ءاملاو ةحشتفلاب بوصنم «يطعيا هانعم نأل «تؤياا

 . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا
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 : اولوتا عناج طرش فرج : ْنِإ . ةيفانتتسا : واولا : اولوت نإو ©
 5 ع فذح همزج ةمالعو نإ 8 طرشلا لعف عراضم لعف «اولوشت»

 , ةقراف فلألاو لعاف عفر لحب يف لصتم ريمض واولاو

 نرتقم ناب: قربس مزاج باوج اهالتءامو ةلمجلا : ا فاخأ ينإف ©

 'بضن فرخ : . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافل . مزج لحم يف ءافلاب

 بطن لع يف نوكسلا لع يلبم لصتم ريم هايل لعفأب هبشم ديكرت

 هيف راتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : فاخأ .«نإ) .مسا

 :مكيلع . .«نا» ريخ عفر لحم يف «اهذعب امو فاخأ» ةلمجو انأ هريدقت ًابوجو

 : . روكذلا عمج ةمالع ميملاو فامخأب قلعتم رورجيو زاج

 فاضم : موي ٠ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : باذع :: ريبك موي باذع ©

 .. ةرسكلاب اهلثم ةزورحجم مويل ةفص : ريبك .. ةرسكلاب دور هبا

 : 07 قر 2 3 دحرمهساَلِإ :

 ل ملقم ري قلمحم يطعشل دور راس لا لإ: مكعجزل هلا ىلإ ©

 يمض : فاكلا . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : مكعوجر يأ مكعجرم

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب .رج لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 لصفنم عقر ريمض : وه .ةيفانتتسا : واولا : يدق ءيش لك ىلعوهو.©

 ءيش زيدقب قلعتم رورجمو راج :: لك ىلع . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم
 ... ةمضلاب عوفرم اوه» ربخ : ريدق . ةريسكلاب رورجم هيلا فاضم

 2 ديس مح #3 ور و واي

 | اوشحش نع أ ةئياؤئكشمإ ضكوط توتال ©
 هر َنوُرِاَم لكيم آي

 بصت فرخ : ن .:هل لمع ال هيبنتو حاتفتسا فرخ : الأ : مهثإ الآ ©
 نركسلا لع ينم نيرفل يأ نيبئاغلا ريمض «مهل و لعفلاب هبشم ديكوتو
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 . «نإ) مسا بصن لحم يف

 ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نونثي : مهرودص نونثي ©
 «مه» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : رودص . لعاف عفر لحم يف لصتم
 مهرودص نونثي يأ ٠ ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض
 . ةنإ» ربخ عفر لحم يف «مهرودص نونئيا ةيلعفلا ةلمجلاو قحلا نع

 فرح ليلعتلل : ماللا . مهّرسب هللا نم ارفختسيل يأ: هم اوفختسيل ©
 :هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم ْنأِب بوصنم عراضم لعف : اوفختسي .رج
 : هنم . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح
 يف ردصم ليوأتب : اهالت امو ةرمضملا (ّنأ» و اوفختسيب قلعتم رورجمو راج
 ةلص اهنم اوفختسي» ةلمجو . نونثيب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم
 . اهل لحم ال ةيردصملا «ْنأ»

 الأ يأ . هيبنتو حاتفتسا فرح : الأ : مهيايث نوشغتسي نيح الأ ©
 : نوشغتسي . ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : نيح . مهنإ
 دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف «نوشغتسي) ةلمجو «نونثي» بارعا برعت
 نييئاغلا ريمض «مه» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : بايث . «نيح» فرظلا
 . ةفاضالاب رج لحم يف

 قايس نم ةردقملا ؟نأ» ربخ عفر لم يف : ةلمجلا : نورسي ام ملعي ©
 اناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عياضم لعف : ملعي .ةلمجلا
 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام. وه : هريدقت
 0 ل م ل لرصرلا ةلص : دعب ةلمجلا

 . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض: لوصوملا ىلا دئاعلاو
 . اهبارعا برعتو «نورسيام» ىلع واولاب ةفوطعم : هفإ نونلعي امو ©

 لح يف ملا لع ينم لصتم ريمص ءاغاو عفا هبشم ديوتو بصن فرح
 . «نا» مسا بصن

 رورجمو راج : تاذب . ةمضلاب عرفرم ؛ْنإ) ربخ : رودصلا تاذب ميلع ©
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 .رارساب : ىنعمب رسكلاب رورجم هيلا فاضم : رودصلا . ميلعب قلعتم
 ا 1 . رودصلا

 اهعووتسمو أه 2 تملي هقدر مز روس لإ ضرألايف َباَةنياَمَ 1

 © ِنئِدكَِف شم
 ادئاز رج فرح : نم . ا فاعلا ١ ضرألا يف ةياد نم امو ©

 ؛ عوفرم ًاظفل رورجم مسا : . اهل لمع ال ةيفان ئهف «ام» امأ . قارغتسالل

 را لايف. فوصوم كالا ةركن هيك مي اخس ككل لع

 'ةبادلاب دارملاو دوجولا يف ةباد امو : ىئعملا . ةبادل - تعن > ةفض رج لحم يف

 ا ضرألا ىلع يشاملا ناويحلا ملاعلا انه

 رورجيو راجل : هللا ىلع . ال لمع ال رصح ةادأ : الإ : اهقزر هللا ىلع الإ ©
 ,«اه» و ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : قزر . مدقم ربخب قلعتم ميظعتلل

 ,ىلع ةيمسالا ةلمجلاو ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريم

 1 . أدتبملا ريخ عفر لحم يف» اهقزر هللا

 ةلمجلاو ةيلاح وأ ةيفانتتسا ؛ اولا : اهعدوتسمو اهرقتسم ملعيو ©

 .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : . .ملعي وهو يأ لاح بصن لحم يف اهدعب
 !بوضنم هب لوعفم : رقتسم . وه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» و ةحتفلاب

 ,ةيلعفلا ةلمجلاو اهيارعا برعتو «اهرقتسم» ىلع واولاب ةفوطعم : اهعدوتسمو

 أ . ةوه» أدتبملل ربخ عفر لح يف ءاهرقتسم ملعيا

 ,لكوأ ٠ + كلذ لك يأ ةمضلاب عرفرم أدتبم : لك : نيبم باتك يف لك ©

 '. ظوفحملا حوللا يف تبثم اهعدوتسمو اهرقتسمو ادهقزروأ باودلا نم دحاو
 - تعن - ةفص : نيبنم . «لك» ربخب قلعتم رورجمو راج : هللا باتك يف

 ش . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم باتكل

 رع



 1 ىفضْردْلاَو 1 ىذأاوه وهو

 0 0 وس ء 0 98 0-4

 يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر: ريمض : وه . ةفطاع : راولا : يذلا وهو ©
 . اوها ريخ عفر لحم يف لوصوم مسا : يذلا . أدتبم عفر لح

 : قلخ ..امل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : ضرألاو تاومسلا قلخ ©

 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف +
 عمجب قحلم هّنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تاومسلا

 ةمالعو اهلثم ةبوصنم «تاومسلا» ىلع واولاب ةفوطعم ضرألاو ملاسلا ثنؤملا
 . ةحتفلا اهبصن

 هيلا فاضم : مايأ . قلخب قلعتم رورجمو راج : ناكو مايأ ةنس يف ©

 . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . ةفطاع واولاو ةرسكلاب رورجم

 لصتم ريمض ءاهلاو ةمضلاب عوفرم «ناك» مسا : شرع : ءاملا ىلع هشرع ©
 ربخب قلعتم رورجمو راج : ءاملا ىلع . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم
 . ناك

 رج فرح ماللا : مكنحتمي وأ مكربتخيل . ىنعمب : ةلمجلا : مكولييل ©
 ةمالعو ليلعتلا مال دعب ةرمضم ْنأب بوصنم عراضم لعف : ولبي . ليلعتلل
 : فاكلا . وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا : هبصن

 عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا لع ينبم لصتم ريمض
 امو «؛نأ) و . امل لحم ال ةرمضملا ةيردصملا «نأ» ةلص «مكولبي» ةلمجو روكذلا

 لعفب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت
 .«قلخ»
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 ؛ لضتم ريمض : فاكلا . ةمضلاب عوفرم أدتبم : يأ : المع نسحأ مكّيأ ©

 , : نسحأ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع .ينبم

 | ىلع «نيونتلا» فرصلا نم عونمم هنأل نوني ملو ةمضلاب عوفرم «مكيأ» ربخ

 : : . ةحتفلاب بوصنم  زييمت : المع . .ليضفت ةغيص «لعفأ» نزو

 ![  ةنذؤملا ماللا  مسقلل ةتطوم : ماللا . ةيفانعتسسا +: واولا : تلق نئلو ©

 .ريدسقب هاصتال نوكسلا لع ينبم نضام لعف تلق .' ماج طرش فرح

 ىلع ينبم'لصتم ريهض ءانلاو ْنِِب مزج لحم يف طرشلا لعف كرحدللا عفرلا
 ' مسقلا نين .ةيضارتعا' : اهالت امو تلق نم ةلمجلاو : لغالف عفر لحم يف حتفلا
 : . مهل تلقا: ريدقتلاو , بارعالا نم امل لحم الف هباوجو فوذحملا

 لغ يف : ةلمجلا . باسملل يأ : توملا دعب نم نوثوعبم مكنإ

 : . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ  لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن

 ل يذلا مسأ بصت لع يف مشلا لع ينم لضخ مست فكل

 ! نم: ١ ملاس ركذم عمج هلأل واولاب عوفرم «نا» ربخ : نوثوعبم . روكذلا عمج

 '  .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :توملا .نوثوعبمب قلعتمرورجيو راج :دعب

 : نلوقي ... ردقملا مسقلا باوج يف ةعقاو : ماللا : اورفك نيذلا ٌنلوقيل ©
 , مسا: نيذلا . ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف

 : ىلع ينبم :.ضام لعف : اورفك .. لعاف عفر لحب يف حتنفلا ىلع ينبم لوصوم
 : فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعابجلا واوب هلاصتال مضلا

 ' طرشلا باوجو . بارعإلا نم اهل لحم ال فوذحملا مسقلا بارج «اورفك

 ْ 1 . مسقلا باوج هيلع لد فوذحم

 | . ةففخ اهنأل ةلمهم ام) ىتعمب ةيفان : نإ : نييم ارحس الإ اذه نإ ©
 : ال نصخ ةادأ : الإ . أدتبم غفر لمم يف نؤكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا .: اذه

 , ةعوفرم رخسل ةفص : نيبم . ةمضلاب عوفرم «اذه» ربخ ,: رحس . ال لمع
 ٍ . ةمضلاب اهلثم
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 للدم سلو وتوت لإ باها ئةو ١
 8 انوه هدب م وقمع 0 و

 ءاسراي

 : ْنِإ  ةنذؤملا ماللا  مسقلل ةئطوم ماللا . ةفطاع : واولا : انرَّخآ نئلو »
 ينبم نإب مزج لحم يف طرشلا لعف ضام لعف : رخأ . مزاج طرش فرح
 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛ان» و انب هلاصتال نوكسلا ىلع

 فوذحملا مسقلا نيب ةيضارتعا : اهدعب امو «انرخأ ْنِإ) ةلمجو . لعاف

 . بارعالا نم اه لحم الف هباوجو

 ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض ؛مه» و انرخأب قلعتم رورجمو راج : باذعلا مهثع ©

 لوعفم : باذعلا . عابشألل مضلاب ميلا تكرحو نعب رج لحم يف نوكسلا

 . ةحتفلاب بوصنم هب

 يأ :ةدودعم .نيح ىلإ يأ انرخأب قلعتم رورجبو راج : ةدودعم ةمإ ىلإ ©

 .٠ اهلثم ةرورجم ةمأل ةفص ةردقم يأ ةدودعم تانقوألا نم ةعامج

 ينبم عراضم لعف : نلوقي . ربلقملا مسقلا باوج يف ةعقاو : ماللا : نلوقدل ©

 نونلا فذح ىلع هئانب ببسو « ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نوئلا فذح ىلع

 ةنكاس اهئاقتلال ةفوذحملا ةعامجلا واوو ةليقفلا ديكوتلا نونب هلاصتال

 امو «نلوقيلا ةلمجو . احل لحم ال نوتلاو لعاف عفر لحم يف ةليقثلا ديكوتلا
 لد فوذحم طرشلا باوجو بارعالا نم امل لحم ال مسقلا باوج : اهدعب

 . مسقلا باوج هيلع

 . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ام: ةهسيحي ام ©

 هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :هسبحي

 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاحلاو ؛ام» ىلع دوعي . وه
 ام ءازهتسا : نلوقيل : ىنعمب «ام) ربخ عفر لحم يف ؛هسبحيا ةلمجو هب لوعفم

 . انيتأي نأ باذعلا اذه عنمي

 لا”



 هيف لوعفم : موي . اه لحم ال هيبنتو حاتفتسا ةادأ : الأ : !: مهيتاي موي الآ »

 لعف :: يأي ٠ فاضم وهو 'سيل» ىلع مدقتو هب قلعتم ًافورصمب بوصنم
 | هيف تتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم

 ! ةلمجو . هب لوعفم بصن لح يف نيبئاغلا ريمض «مهاو . وه هريدقت ًاناوج
 : 1 . ةفاضالاب رج لحم يف «مهيتأي)

 ينبم «ناك» تاوخأ نم صقان ضام لعف : سيل : مهثع ًافورصم سيل ©
 ويلا ربع فورصم وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض اهمساو حتفلا ىلع

 : فرصتي ال ىنعمب ًاففرصمب قلعتم وهو برعأ : مهنع ٠ ةحتفلاب بوصنم

 . مهكلين ىتح مهنع باذعلا

 : لغافلاو حتفلا ىلع ينبم يضام لغف : قاح . ةفطاع راولا : مهب قاحو ©

 ىنعمب (مهنعا بارعا برعت : مهب . وه هريدقت ًازاوجن هيف رتتسم ريمض
 يف ةغلابمو ًاقيقحت لبقتسملا عضوم عضؤو يضاملا لعفلا ءاجو : مهب طاحأو

 ا . قاحن قلعتم وهو ديدهتلا

 لعاف عفز لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : هب اوناك ام ©
 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . باذعلا : ىنعمب

 :هب . ةقزاف فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعاهجلا

 نوئزهتسيب قلعتم رورجو راج
 عير

 , عيفرم عياضم لعف يهو «ذاكا ربخ بصن لع يف ةلمجملا : نوتزهنسي ©

 ا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض,واولاو نوئلا توبشب

 ناب را ا 2 : نم امسح 2 ةهصي هم ا 1

 ْ انشأ نفل ىلع واولاب ةفوطعم :انقذأ نئلو : ناسنإلا انقذأ نئلو ©
 هب لوعفم : ناسنالا . اهبارنعا برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا

 -ا”8-



 لصتم ريمض انا و رج فرح : نم : هنم اهانعزن مث ةمحر انم ©

 نم ةمدقم لاحب قلعتم رورجملاو راجللاو نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 .ةفطاع :مث .«ةمعنا ىنعمب ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم :ةمحر .«ةحر»

 ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» و اهلثم برعتو «انقذأ» ىلع ةفوطعم : انعزن

 . اهانعزني قلعتم رورجمو راج : هنم . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 نارفك يف ًاغلابم سأيلا ريثك راصل : ىنعمب : روفك سوّؤيل هنإ ©
 طرشلا باوجو . بارعالا نم ال لحم ال مسقلا باوج ةلمجلاو .ناسحإلا

 لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ْنِإ . مسقلا باوج هيلع لد فوذحم
  ديكوتلل ماللا 2ْنِإ) مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو

 ربخ وأ نوؤيل ةفص : روفك . ةمضلاب عوفرم ؛َنإ) ربخ : سوؤي  ةقلحزم
 . ةمضلاب عوفرم َّنإل نا

 ناب ةلؤيت نس رحت طنا نإو ٠١
0 

 - ةنذؤملا ماللا  مسقلل ةئطوم : ماللا .ةفطاع راولا : ءامعش هانقذأ نئلو ©

 «انالو انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : قاذأ مزاج طرش فرح نا 1

 ينبم لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر ل يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 مسا هّنأل نوني ملو ةحتفلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع
 نإ» ةلمحو. ةمعن : ىنعمب ؛ءالعف» نزو ىلع «نيونتلا» فرصلا نم عونمم

 لعفلاو بارعالا نم امل لحم ال هباوجو فوذحملا مسقلا نيب ةيضارتعا «هانقذأ

 . ناب مزج لحم يف : ' قاذأ

 ةيفرظلا ىلع بوصنم هانقذأب قلعتم نامز فرظ : دعب : هتّسم ءارض دعب ©

 نم الدب ةحتفلا هرج ةمالعو رورحم هيلا فاضم : ءارض .فاضم وهو ةحتفلاب
 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف لعافم نزو ىلع فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا
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 . اهل عال ةنكاسلا ثينألا ات انلاو حتا ىلع ينبم ينام لعف : هكسم
 ىللغ ينبم لصتم ريمض ءاهلاو . يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 - تعن - ةفص رج لح يف ؟تسس# ةلمجو . هب لوعفم بصن لح يف مضلا

 0001 . ءارضل
 | يتبم عراضم لعف : ٌنلوقي . رداقملا مسقلا بارج يف ةعقاو مالا : ٌنلوقيل ©

 : اناوج هيفا رتتشم ريمض لعافلاو  ةليقفلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع
 ! فوذحم طرشلا باوجو اط لحم ال مسقلا باوج «نلوقيلا ةلمجو .وه هريدقت
 . مسقلا باؤج هيلع لد

 - الوقلا وقم - هب :لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : ينع تائيسلا بهذ ©

 ؛ . ةمضلاب عوفرم لعاف : تائيسلا . حتفلا لع ينبم ضام لعف :.بهذ

 ' نعب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ملكتملا ررمض ءايلإو رج فرح : ينع
 : يهو (ةئيسا» عمج تائيسلا نأل لعفلا رّكذ دقو بهذي قلعتم رورجملاو راجلاو
 . تافصلا مكح هنع لاز مئالاو بنذلا ةلزتمب ءامسالا مكح يف

 هلان اي رطبيف : ىنعمب . اه لحن ال ةيليلعت ةلمجلا : روخف حرقل هنإ ©

 ' ليلعتلا ديفي لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ . هب سائلا ىلع رختفنو
 ماللا «نإ» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو انه
 | - تمن د ةفص :روخف . ةمضلاب عوفرم (ّْنا» ربخ : حرف .- ةقلحزم  ديكوتلل

 . ةمضلاب عوفرم إل ٍناث ربخ وأ حرفل

 ١١ رح م4 2و لأ يااا اص ©

 © ىلع يتيم لوصوم مسا : نيذلا . ءاشتسا ةادأ.: الإ: اوريص نيذلا الإ ْ

 مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوربص . لاب حسم بص لع يق عتفلا ,
 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتتم ريمض : واولا . ةمعامجلا واوب هلاضعتال
 الإ ىنعمب :. بارعإلا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص «اوربص» ةلمجو . ةقراف

 هللا ءاضقب ءاضر ءارضلا ىلع اوربص نيذلا . 0

 ل



 برعتو «اوربص# ىلع واولاب ةفرطعم : اولمعر : تاحلاصلا اولمعو ©

 هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تاحلاصلا . اهبارعإ
 . هلل ًاركش تاحلاصلا اولمعو : ىنعمب . ملاسلا ثنؤملا عمجمب قحلم

 عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشإ مسا : ءالوأ : ةرففم مهل كثلوأ ©

 يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض هاما و رج فرح ماللا : محل .ًادتبم '

 رخؤم أدتبم : ةرفغم . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم
 . «كئلوأ» ربخ عفر لحم يف «ةرفغم محلا ةيمسالا ةلمجلاو ةمضلاب عوفرم

 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم «ةرفغم» ىلع واولاب ةفوطعم : رجأو : ريبك رجأو ©
 . اضيأ ةمضلاب ةعوفرم رجأل ةفص : ريبك |

 ًووتِسنن ٌدصب 3 يَصَو كيل وأم ص ارا ع هو ١ ؟

 لكَ زكتالإ اكعْمَحةَيِوأ كوع ال
 © كورت

 : فاكلا . لعفلاب هبشم فرح : لعل . ةيفانئتسا : ءافلا : كراق كلقغلف ©

 اهريخ : كرات .«لعل» مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 . ةمضلاب عوفرم

 «كرات" لعافلا مسال هب لوعفم : ضعب : كيلا ىحوُي ام ضعب ل

 فاضملا يلصألا لوعفملا فذحف ضعب غيلبت : ىنعمب . ةحمفلاب بوصنم

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . هناكم هيلا فاضملا لحو

 عراضم لعف : ىحوي . ال لحم ال لوصوملا ةلص : هدعب ةلمجلاو ةفاضالاب

 لعافلا بئانو لوهجملل ينبم رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 1 ىحويب قلعتم رورجمو راج : كيلا .وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم يمض

 . نيكرشملا دقتعم فلاخي امم كيلا ىحوأ ام : ئنعمب
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 .اهلثم ةعوفرم ؛كرات» ىلع واولاب ةقوطعم : قئاضو : كردص هب قئاخو ©
 لعافلا مسال لعاف : كردص . .قئاضب قلعتم رورجمو رابج : هب . ةمضلاب

 ينبم ينبم لصتم ريمض فاكلاو ةمضلاب عوفرم . راض هب قاض يأ ةقئاغا

 «قئاض» و . ةيلاح واولا برعت نأ زوجيو ةفاضإلاب رج لحم يف حتفلا ىلع
 , لحن يف ةلمجلاو ًارخؤم أدتبم ؛كردص» و . ةمضلاب ًاعوفرم ًامدقم ًاربخ
 : . نم ةردص ضيقنمو : ىثعمب ٠ ًالاح بصل

 ' بوصنم عراضم لعف : اولوقي . بصنو ةيردصمأ فرحا: أ: اولوقد نأ ©

 ا لف عن لع ف لصتم ريض را ولا تنس بسن مالو
 ' : ىنعمب - لجأل هب لوعفم بصن لحم يف ردضم ليوأتب ةلمجلاو ةقراف
 . اهل لحم ال «نأ» ةلص ؛اولوقي» ةلمجو .'اولوقي نأ ةفاخم وأ ةهارك

 لفف ىلع افوخدل خيبوت فرح : اله يأ : الرل: زنك هيلع لزنأ الول ©
 : راج. : هيلع . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لزنأ . ال لمع ال ضام
 : اله : ىنعمب يأ . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : زنك . .لزنأب قلعتم رورجمو
 ْ . ءاهسلا نم زنك هيلع لزنأ

 ١ ينبم ضام لعف : :ءاج . رييختلل فطع فرح : وأ : كلم هعم ءاج وأ ©
 ريمض ءاهلاو ةبحاصملا ىلع لدي ءاجب قلعتم ناكم فرظ : عم . ختفلا ىلع
 ؛ .ةميضلاب عوفرم لعاف : كلم . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم
 1 . لوقي اهيف هديؤي كلم هعم ءاج وأ : ىنعمب

 . ال لمع ال رصح ةادأو | ةفوفكمو ةفاك : امنإ : ريذت تنأ امنإ ©

 هل ربخ هيث وادنم عقو لخ يف معفلا لع يثبم لصفتم عفو ريض
 . تافاخسلا هذبن متهم الف مهل ريذن تنأ انإ : ىنعمب ٠ ةمضلاب عوفرم

 ' ادنيم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانتسا : دارلا : ليكو ءيش لَك ىلع هللاو ©
 :1ءيش : ليكوب قلعتم رورجمو راج : لك لع .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم

 : . ةمضلاب عوفرم أدتبملا زيخ : ليكو . :ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم
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 أاوعدأو كركي دي : دلفترومرتسبازأ زل عن ةزز ١
 © قيس ناقد شاق

 ريغ اهنأل ةلصتم تسيلو ةعطقنم انه يهو فطع فرح. : مأ : نولوقي مأ ©

 توبثب عوفرم عراضم لعف :نولوقي . ةيوست ةزمه وأ ماهفتسا ةزمهب ةقوبسم

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 ضام لعف : ىرتفا  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف ةلمجلا : هارتفا ©

 ًاذاوج هيف رتتسم ريمض لعافقلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم

 هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو . وه هريدقت
 . نآرقلا اذه قلتخا : ىنعمب

 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هواو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 . مهل لق يأ . تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 رمأ لعف : اوتثا . مدقم طرش باوج يف ةعقاو ءافلا : روس رشعب اوتأف ©
 راولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم

 اوتئاب قلعتم رورجمو راج : رشعب .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : رؤس

 ًاباهذ هلاثمأ : ىنعمب رسكلاب رورجم ؛رشع» نم لدب : لثم : تايرتفم هلثم ©

 روس رشعل  تعن  ةفص : تايرتفم .هل روسلا نم ةدحاو لك ةلئامع ىلا

 ٠ تاقلتخم : ىنعمب . ًاضيأ ةرسكلاب ةرورج

 مسا : نم .اهلثم برعتو ؛اوتثا» ىلع واولاب ةفوطعم : اوعداو : نم اوعداو ©
 لكلا نون ترسكو هب لوعشم بصن لع يف نوكسلا لع ينبم لوصرم
 . اهفيلأت ىلع مكونيعيل متئش نم اودانو : ىنعمب . نينكاسلا ءاقتلال

 عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : نود نم متعطتسا ©

 ميملاو لعاف عفر لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . كرحتللا
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 ,«نم١ نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : نود نم . روكذلا عمج ةمالع

 ..بارعالا نم امل لحم ذل لوصوم ا ةلص (متعطتسال ةلمجو

 9 ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل : نيقداص متنك نإ هللا ©
 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعق : متنك . مزاج طرش فرح
 :ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . نأب مزج لحم يف طرشلا لعف كرحسلا عفرلا
 ربخ.: نيقداص . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «ناك» مسا عفر لحم يف مضلا

 ! .درفملا نيونت نع ضرع نونلاو . ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم «ناك»
 !فوذحم طرشلا باوجو . هللا نم سيل هنأ يف نيقداص متنك ْنِإ : ىنعمب

 . "تايرتفم هلثم روس رشعب اوتأف نيقداص متنك ْنِإ : ريدقتلا . هانعم مدقتل

 م
 فرح ؛نإ) نم ةنوكم : ملإ . ةيفانئتسا : ءافلا : مكل اوييجتسي ملإف ٠

 ' موزجم عراضم لعف :اوبيجتسيي . بلقو يفنو مزج.فرج ؛م) و مزاج طرش
 , ريمض واولاو نإب مزج لحم يف. طرشلا لعف نونلا فذح همزج ةمالعو ملب
 قلغيتم زورجمو راج : مكل . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم'
 نوكي وأ نينمؤمللو لوسرلل باطخلاو روكذلا عمج ةمالع ميملاو اوبيجتسيب

 12 7 7 رسب ميلا نيس

 ' مزاج طرش باوج : ةلمجلاو . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا.: اوملعاف ©
 . نألا نونلا فذح ىلغ ينبم رمأ لعف : اوملعا . مزج لحم يف اا نرتقم
 ٠ "فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا ٠ ةسمخلا لاعفألا'نم هعراضم
 .٠ ةقر اف

 أ هبشملا فرحلا هَّنأ» نم ةفلؤم وأ ةفرفكمو ةفاك: هللا ملعب لزنأ امثأ ©
 اهبمسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع نبا لوصوملا مسالا «ام» و لعففلاب
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 ينبم ضام لعف : لزنأ . هللا ملع نم وه :ريدقتب ؛هللا ملعب» اهربخو

 ٍيأ وه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض لعافلا بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل
 اسبتلم لزن ريدقتلا ريمضلا نم لاحب قلعتم رورجمو راج : ملعب . باتكلا
 نا : ةردقملا ةلمجلاو ميظعتلل رورحم هيلا فاضم : هللا . هللا الإ هملعي ال اب
 . اوملعا : يلوعفم دسم دس ردصم ًاسبتلم لّزن باتكلا اذه

 نم ةففخم : نأ . كلذ دنع اوملعا يأ ةفطاع واولا : وه الإ هلإ ال ْنأو ©
 : هريدقت ثيدحلاو نأشلا ريمض اهمساو ةيمسا ةلمج اهربخو ةليقشلا (ْنأ»

 حتفلا ىلع ينبم 4ال» مسا : هلإ .؟ْنِإ) لمع لمعت سنجلل ةيفان : ال . هنأو
 دوجوم وأ نئاك : هريدقت ًابوجو فوذحم «ال» ربخو بصن لحم يف ميظعتلل
 عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض وه . ءانثتسا وأ رصح ةادأ لإ

 . ءادتبالاب عفرلا هيف تلمع امو «ال» عضو نأ . هلإ ال عضو نم لدب هّنأل

 ريخ عفر لحم يف اوه الإ هلإ الد ةلمجو هايإ الإ ناكل ًابصن ىنثتسملا ناك ولو
 : ةلمجلاو «اوملعا» يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا عم «نأ»

 . اهل لحم ال «نأ) ةلص اهربخو «نأ) مسا نم

 ال ماهفتسا فرح له . ليلعتلل ةيفانعتسا : ءافلا : نوملسم متنا لهف ©

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتفنم عفر ريمض :متنأ . بارعالا نم ال لحم

 نونلاو لاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «متنأ» ربخ : نوملسم . أدتبم عفر

 . درفملا نيونت نع ضوع يأ درفملل

 يمهل لإ فواهتيزوايدلا كد اكرم دولار و و ةراا . مو اا لف و
 ات تاس وم
 09 نوسعبالابفرهَو

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم : ديري ناك نم ©
 مزج لحم يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك .ًادتبم
 عراضم لعف : ديري . وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض :اهمساو . نمي
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 ,يف «ديري» ةلمجو . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم
 ١ ا . ؟ناك» ريخ بصن لحم

 .! ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : : اهتنيزو ايثدلا ةايحلا ©

 سلا فلا لع دفا مف اهلفم ةيوصتم ايس - تعن بةفص
 !ريمض «اهلا و ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم «ةايحلا» ىلع واولاب ةفوطعم : :ةنيزو

 ؛ طرشلا لعف نم ةلمجلاو . ةفاضالاب رج لحم يف نؤكسلا ىلع ينبم لصتم

 . «نم) ربخ عفر لحم يف هباوجو

 .هءازجنو طرشلا باوج عراضم لعف : فون : اهيف مهلامعا مهيلإ ٌفَوُن»

 لعافلاو ءايلا يأ ةلعلا فرح  هرمخآ فذح همزج ةمالعو نمب موزجم

 .ًاظفل ًاعراضم طرشلا باوج عقو دقو . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض
 : ينبم :نييئاغلا ريمض (مه» فونب قلعتم رورجمو راج : مهِنلا . يضاملا ىنعمب

 : ىنعمب ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لامعأ . نمب رج لح يف نوكسلا ىلع
 ,«مهالو هلحم هيلا فاضملا لحو فاضملا لوعفملا فذخو مهدوهج ءازج

 :رورجمو راج : اهيف ٠ ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض
 'مهدوهج ءازج مهيلا اَنيِقو : ىنعملاو اهنم ةفوذحم ةفصب وأ مهارعأب قلعتم

 : لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج : اهدعب امو «ٌفون» ةلمجو هذه

 ّْ ١ ١ . بارعإلا نم اهل

 . لاح بصن لحم يف : ةلمجلاو ةيلاح : واولا : نوُسَخْيُي ال اهيف مهو ©
 راجل ايف دبس عفو لع يف نركسلا لع ينبم لصفتم عل ريهصت : (ه
 : عراضم لعف : نوسخبي . اهل لمع ال ةيفاث : ال .: نوسْخبيب قلعتم رورجمو

 ٠ لعاف بئان لحم يف لصتم ريمض واولاو لوهجملل ينبم نؤنلا توبشب عوفرم
 :ةيلعفلا ةلمجلاو نولمعي امم ةرذ نوسخبي ال : ريدقتلا . فوذحم اهومعمو
 ٍإ . ؟مهل ربخ عفر لحم يف «نوسخبي ال١

 مام هو

 تا4:5-



 اهناوتصامط جورنال مكرر ١١ 0 5 اج 0 40 ص111
 45 نام أو مام - دل سور و يي شل 1١ه

 نأ زوجيو أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ : كتلوأ ©

 ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «مهلامعأ مهيلإ» ريمض نم ًالدب رج لحت يف نوكي
 . باطخ فرح : فاكلاو .اهيف مهلامعأ . كئلوأ ىلإ ٌفون : ريدقتب ةقباسلا

 ربخ عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : مهل سبل نيذلا ©
 ربخب قلعتم رورجمو راج : مط . صقان ضام لعف : سيل .«كتلوأ»

 لحم ال لوصوملا ةلص : اهريبخو اهمسا عم سيل نم ةلمجلاو مدقملا «سيل»

 . بارعالا نم امل

 . راثلا نم ةمدقم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجيو راج : راثلا ةرخآلا ين

 . ةمضلاب عوفرم رخخؤملا ؟سيل» مسا : رانلا . اهل لمع ال رصح ةادأ : آلإ

 ينبم ضام لعف : طبح . ةيفانعسا : واولا : اهيف اوعتص ام طيحو ©

 ريمض واولا .. ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوعنص

 فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 رورجيو راج :اهيف . همعنص ام :ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم

 . اه لحم ال لوصوملا ةلص «اوعنص» ةلمجو اوعنصب قلعتم

 عوفرم مدقم ربخ :لطاب . ةفطاع : واولا : نولمعي اوناك ام لطايو ©

 . رخؤم أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةمضلاب :

 ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف :اوناك

 عراضم لعف : نولمعي . ةقراف فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم

 «نولمعي» ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم
 ال لوصوملا ةلص (نولمعي اوناك» ةيلعفلا ةلمجلاو «اوناك) ربخن بصن لحن يف

 لااا



 : هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو . اهل لحم

 اوناك ام:لطبو ايندلا يف هوعنص ام لكبو : ىنعمبو ؛هنولمعي : ريدقتلا

 , ليوأتب اهالث امو كاما و. ًادتبم «لطاب» نوكت نأ زرجيو .اهيف اهيف هنولمعي

 نم اه لحم ال ةلص «نولمسي اوناك» ةلمجو «لطاب# عفر لحم يف ردصم

 أ . بارعالا

 ل ا 00 2 0
 كدي قه ْئيدِو ا 270 آو

 هسا ا ٍٍ 7 9-9

 5 00 روم لأ هَ أمام قسوف

 كلو بكي هَ ةئيَوَي 0
 © يال الاخ 0

 . هلأ لمغال ماهغسا فرح : ةزمهلا: هير نم ةنّيب ىلع ناك نمفأ »
 ! عقر لحم يف نوكسلا.ىلع ينبم لوصوم مسا : نم : ةفطاع وأ ةدئاز : ءافلا
 ! راجا : ةّنيِب ىلع .بارعالا نم ال لحم ال. . ةتلص : هدلعب ةلمجلاو أدتبم

 , ناهرب وأ ليلد ىلع يأ هينب ىلع هنيد العاج ىنعمب «ناك» ربخب قلعتم رورجو
 لضتم ريفض : ءاهلاو ةئيب نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : هبر نم

 رج لحب يف «نم» نوكت نأ زوجيو . ةفاضالاب رج لحم 'يف رسكلا ىلع ينبم

 : ةميركلا ةيآلا يف ًادتبملل ًارببخ عفر لحم يف رورجملاو راجلاو ردقم رج فرحب

 | . هبر نمإ ةئيب ىلع ناك نمك ايندلا ةايحلا ديري ناك نمأ : ىنعمب ةقباسلا لبق

 ! .وه هريدلقت رتتسم ريمض اهمساو حتفلا ىلع ينبم ضقان ضام' لعف «ناك» و
 , عوضرم' عزاضم لعف : لتي . ةفطاع : وارلا : هذم دهاش هولتيو ©

 . لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو لقشلل واولا لع ةردقملا ةمضلاب

 : رورجيوراج .: هنم . ةمضلاب عوفرم لعاف : دهاش .. مدقم هب لوعفم بصن

 نم دهاش ناهيبلا وأ ليلدلا اذه عبتيو ىنعمب دهاش نم ةفوذحم ةفصب قلعتم

 : . نآرقلا وهو هللا

 باقل



 ميظعتلل رورجو راج : هلبق نم .ةفطاع واولا : ىسوم باتك هليق نمو ©

 رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتتم ريمض : ءاهلاو . نآرقلا لبق نمو يأ

 لعفب ةمضلاب عوفرم لعاف : باتك . نآرقلا ىلع دوعت ءالاو ةفاضالاب
 ىسوم باتك نآرقلا لبق نم ًاضيأ ناهربلا كلذ ولتيو ىنعمب . ًاضيأ «هولتي»
 ةمالعو رورجم هيلا فاضم : ىسوم . ةاروتلا وهو هديؤي رخآ دهاش وهو

 يف ريدقتلا اذه حرش دقو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا وأ ةحتفلا هرج

 . تاقباسلا تايآلا

 ىلع واولاب ةفوطعم ةمحرو ةحتفلاب برصنم لاح : ًامامإ : ةمحرو ًامامإ ©
 ةفئاطل هيف ةودق نيدلا يف هب ًامتؤم ًاباتك يأ ًاضيأ ةحتفلاب ةبوصنم «امامإ»

 . مهيلإ لزنملا يأ مهل ةميظع ةمعنو يأ : ةمحرو . سانلا نم ةريبك

 عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ : هب نوتمؤي كئلوأ ©

 . هّبر نم ةئيب ىلع ناك نم ىلا ةراشالاو . باطخ فرح فاكلاو أدتبم

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نونمؤي
 «هب نوئمؤي» ةلمجو . نآرقلاب يأ . نونمؤيب قلعتم رورجمو راج : هب . .لعاف

 . كئلوأ ربخ عفر لح يف
 طرش مسا : نم . ةيفانعتسأ : واولا : بازحألا نم هب رفكي نمو ©

 لعف عراضم لعف : رفكي . ًأدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج
 هيف رتتسم يمض لعافلاو هرخخآ نوكس همزجج ةمالعو نمي موزجم طرشلا

 راج : بازحأألا نم . رفكيب قلعتم رورجو راج : هب . وه هريدقت ًازاوج
 . ةيطرشلا «نم» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو

 طرش باوج ةيمسالا ةلمجلاو طرشلا باوجل ةطبار ءافلا : هدعوم راثلاف ©
 : هدعوم . ةمضلاب عوفرم أدتبم : رانلا . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج

 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلو ةمضلاب عوفرم ربخ
 . «نما ربخ عفر لحم يف هباوجو طرشلا لعف نم ةلمجلاو .ةفاضالاب

 لعف : كت . ةمزاج ةيهان : ال .ةيفانثتسا : ءافلا : هنم ةيرم ف كت الف ©
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 :ةفوذحملا د نونلا  هرخخآ نوكس همزج ةمالعو الب موزجم صقان عراضم

 تتسم ريمض اهمساو نينكاسلا ءاقتلال ًابوجو واولا تفذحو ًانوج فيفختلل
 ؛يف ينأ «كت» ربخب قلعتم رورجمو راج : ةيرق يف . تنأ هريدقت ًابوجو هيف

 لا ١ رس ديرو راج ذم ل

 : ءالاو . :لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : !: كنر نم ّقحلا ةنإ ©

 عوفرم نإ ربخ : ّقحلا ٠ دلل عسا لع يف مضلا ىلع يتم لصتم ريمسغ

 فاكلاو «قحلا# نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : كبر نم ..ةمضلاب

 : 0 ومالا

 لعفلاب هبشم فرح : ْنكل . ةيفانعسا : و : سانلا رثكا نكلو ©
 هيلا فاضم : سانلا . ةحتفلاب بوضنم «نكلا» 2“ : رثكا . كاردتسالل

 ' ١ . ةرسكلاب رورحم

 . ان لمع ال ةيفان : ال . «نكلا ربخ عفر لحم يف ةلمجلا: نونمؤي ال ©
 اولا ٠ ةلسمخلا لاعقألا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عراضمم لعف : نونمؤي

 ْ ٠ لعاف ةعامجلا واو

- 

 هج يطا مت اغا 101 هدايا
 يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : نم ٠ ,ةيفاتتسا : وا : ملظأ نمو ©

 نم عونمم هنأل نوني لو ةمضلاب عوفرم «نم» ربخ : ملظأ . أدتبم عفر لحم

 ١ - ليضفت ةغيص - لعفأ نزو ىلع فرصلا

 «نم) و رج فرح «نم» نم ةنركم .: نم : ًابذك هللا ىلع ىرتفا نمم ©
 ؛قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا
 ,رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىرتفا . ملظأب

 ,قلعتم رورجتو راج : هللا ىلع . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 لوقت 2150 اناا 1010 سس يمرس ١

 كك ا نا



 ةلص « ىرتفا ١ ةلمجو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًابذك . .ىرتفاب
 . لوصوملا

 يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ : مهبر ىلع نوضرعب كئلوأ ©

 ينبم عراضم لعف : نوضرعي . باطخ فرح : فاكلاو . أدتبم عفر لحم

 . لعاف بئان عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل
 نييئاغلا ريمض «مه» و نوضرعيب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : بر ىلع
 ةمايقلا موي مهبر ىلع نوضرعي يأ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 . «كئلوأ» ربخ عفر لحم يف «مهمر ىلع نوضرعيل ةيلعفلا ةلمجلاو

 عوفرم عراضم لعف : لوقي . ةيفانئتسا : واولا : ءالؤه داهشألا لوقيو ©

 و مهريغو ةكئالملا نم دوهشلا يأ «ءالوأ» بارعا برعت ءالؤه . ةمضلاب

 هب لوعفم بصن لحم يف اهالت امو ءالؤهو . ةمضلاب عوفرم لعاف (داهشألا»
 . - لوقلا لوقم

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : مهّير ىلع اويذك نيذلا ©

 راوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اوبذك . «ءالؤه» ربخ عفر

 . برعأ :مهبر ىلع .ةقراف فلألاو عفر لحم يف لصتم ريمض واولا .ةعامجلا

 ةيمسالا ةلمجلاو مه : هريدقت فوذحم ًادتبم ريخ «نيذلا» نوكي نأ زوجيو

 . لوصوملا ةلص ؛اوبذكا ةلمجو «ءالؤه» ربخ عفر لحم يف «نيذلا مه»

 عوفرم أدتبم : ةئعل . ال لمع ال هيبنتو حاتفتسا ةادأ : الأ : هللا ةنعل الأ ©

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةمضلاب

 هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو أدتبملا ربخب قلعتم رورجو راج : نيملاظلا ىلع ©

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاسلا ركذملا عمجب قجلم

 ١ ١ وراكم ذَا طَواَجوعاَهسوحَيَو بلل يس نعود صين 82 01010000 كو
 حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : هللا لييس نع نودصي نيذلا ©

 زوجيو . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا نيملاظلل - تعن  ةفص رج لحم يف
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 ةينمسالا ةلمجلا يأ نيرشعلا ةميزكلا ةيآلا ةيادب هربخو ًأدتبم نوكي نأ

 'نوتلا توشب عوف رم عراضم لعف : نودصي . «(نيزجعم اونوكي مل كئلوأ»

 :قلعتم رورجمو راج .: ليبس نع .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 «نودصيا .ةلمجو . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضمأ : هللا. نودصيب

 برعتو «نوُدصي» ىلع واولاب ةفوطعم : ,: ًاجوع اهنوغيبو ©

 هي وعم بصن لع يف نركلا لع نم لصتم ريم اهدار

 . ةحتفلاب ةبوصتم لاح : ًاجوع

 ىلع ئنبم لصفنم عفر .ريمض :مه . ةيفانعتسا : واولا : مه ةرخآلاب مهو ©

 |«مهلا ربخب قلعتم رورجمو راج : ةرخآلاب: . أدتبم غفر لحم يف نوكسلا

 ٠ . ةرخآلاب مهرفك ديكأتل يفو تبرعأ : مه . لوألا

 'نيولت ضؤع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عيفرم «؛مه» ربخ : نورفاك ©
 ا 0 . درفملا

 2 ١ وذلك بع : ذوي 3
 © وريد كول ونييتنتا افلا تعينك

 :ًادتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةزاشا مسا : ءالوأ : :اوئوكي مل كئلوأ ©

 لع اال بلقو مزجو يفن فرح : مل . باطخخ فرح فاكلاو
 ؤاولا . نونلا فذح : همزج ةمالعو ملب موزجم صقان عراضم

 ةنيزجسم ازكي مل ةلمجو ؛ ةقراف فلألاو «نوكي» مسا عفر لحم يف لصتم

 ْ . «كئلوأ» ربخ عفر لحم يف

 تك | نادر ل



 عمج هنأل ءايلاب بوصنم «نركي# ريخ : نيزجعم : ضرألا يف نيزجعم ©
 قلعتم رورجمو راج : ضرألا يف .درفملا نيونت نع ضوع نونلاو لاس ركذم
 وأ هللا نيزجعم : ريدقتلا فوذحم «نيزجعم» لعافلا مسا لوعفمو نيزجعمب

 . هللا نوزجعي

 لعق : ناك . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانئثتسا : واولا : مهل ناك امو ©

 « ناك : ريخب قلعتم رورجمو راج : مهل . حفلا ىلع ينبم صقان ضام
 . ةمدقملا

 : ةلالجلا ظفل هللا .رورخمو راج : نود نم : ءاملوأ نم هللا نود نم ©

 رورجم مسا : ءايلوأ . دئاز رج فرح : نم . ةرسكلاب ميظعتلل هيلا فاضم

 نم عونمم مسالاو رخؤم ؛ناك» مسا هّنأل الح عوفرم دئازلا رجلا فرحب ًاظفل

 رورجملاو راجلاو «ءالعفأ» نزو ىلع هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب رجي فرصلا
 . ءايلوأ نم ةمدقم لاحب قلعتم («هللا نود نما

 . بارعإلا نم اه لحم ال ةيضارتعا : ةلمجلا : باذعلا مهل قعاضي ©

 رورجمو راج : مهل . ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : فعاضي

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض « مه ١ و . فعاضيب قلعتم

 عوفرم لعاف بئان « باذعلا 3 و . اهعابشال مضلاب ميملا كرحو . ماللاب

 . ةمضلاب

 . كئلوأل ٍناث ربخ عفر لع يف ةلمجلا : عمسلا نوعيطتسي اوثئاك ام ©

 هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . امل لمع ال ةيفان : ام
 . ةقراف فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . ةعامجلا واوب

 لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوعيطتسي
 يف نوعيطتسي : ىنعمب «ناك» ريخ بصن لحم يف : ةلمجلاو لعاف عفر
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : عمسلا . ايندلا مهتايح

 برعتو «نوعيطتسي اوناك ام» ىلع واولاب ةفرطعم : نورصبي اوناك امو ©
 . :اهبارعإ
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 وديا يع صورهشتأ ريدي ١ ١
 فرح فاكلاو أدتبم عفر لحم يف نسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : كشلوأ ©

 «هللا ىلع نوزتفملا» يأ .

 هر قوق اعلا يح ع لع يف عضفلا لع ينم لرصوم مسا : نيذلا ©
 : ربخ نوكي نأ زوجيو «كتلوأ» ربخ عفر لحم يف «نيذلا مه» ةلمجو «مهد
 ١ . ةيلاتلا ةميركلا ةيآلا ةيادب «كتلوأ»

 ' لعف : اورسخ . بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص: مهنفنأ اورسخ ©
 0 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام

 1 ريمض «مه» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : سفنا ٠ ةقراف فلألاو لعاف

 لع ينبم فاس لعف : لض . ةفطاع ولا: اوناك ام مهثع لضو »
 رجا لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض «مه» و رج فرح نع .حتفلا

 لوصوم مسا وهو «لض» لعاف : ام . لضب قلعتم زورجملاو راجلاو نعب
 ' لعف يهو ال لحم ال لوصوملا ةلص : اوناك . عفر لحب يف نوكسلا ىلع ينبم
 . ةقراف :فلألاو اهمسا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام

 ١ توبثب عوفرم عياضم لعف يهو «ناك» ربخ بصن لحم يف : ةلمجلا : نورتفي ©
 ٍْ . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 رول اروي فرجا ل ١ ١

 . لا الو ذيل تسب ةلمج تناك لسألا يف يعي ًانح يأ: مرجال»
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 (مه» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ : مه ةرخآلا يف مهنأ ©

 راج : ةرخآلا يف «نأ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : مه. «نأ» ربخب قلعتم'رورجمو

 . عابشالل مضلاب ميملا تكرح أدتبم عفر لحم

 نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «مه» ربخ : نورسخألا ©
 يفو «نأ» ربخ عفر لحم يف «نورسحألا مه١ ةيمسالا ةلمجلاو . درفملا نيونت

 نيرشعلاو ةثلاثلا ةيآلا ةعجارم ىجري ةريثك تاداهتجاو ةديدع تاغل «مرجال»

 . رفاغ ةروس نم

 َكيلوأَمِهَي مو دروس اوِتَحِلَصلآ أ وأما ب

 . نوح فمه ماو

 مسا : نيذلا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ : اونمآ نيذلا نإ ©

 ينبم نضام لعف : اونمآ . «نإ) مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع

 . لوصوملا ةلص ةلمجلاو ةقراف فلألاو

 ٠ © امارعإ برعتو «اونمآ» ىلع واولاب ةفوطعم : تاحلاصلا اولمعو .

 عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تاحلاصلا

 ملاسلا ثنؤملا .

 ىلإ . اهبارعا برعتو ؛اونمآ» ىلع واولاب ةقوطعم : مهتير ىلإ اوتبخأو ©
 لحم يف نييئاغلا ريمض ؛مه» اونأمطا يأ اوتبخأب قلعتم رورجتو راج :بر

 مسا : ءالوأ ٠ (ْنِإ) ربخ عفر لحم يف : : ةلمجلا : ةنجلا باحصأ ككئلوأ ©

 : باحصأ .باطخ فرح فاكلاو أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا 1

 ةلمحو . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةنجلا ٠ ا1مه) هريدقت فوذحم ادتبل ريخ
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 8 «كتلوأ» ربخ عفر لحم يف «ةنجلا باحصأا مهل

 لح يف نوكت نأ زوجيو اهلبق ةلمجلل ديكأت ةلمسجلا : نوداخ اهيف مه ©

 عم ةمهذ ريخ نودلاخ ةمه) ربخب ربخب قلعتم رورجيو راج : اهيف .اذتبم

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ماس ركذم عج هنأل واولاب

 نايوتتيزم عيستلاريصلاو فلم ام نفل ١
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 رورخم هيلا فاضم : نيقيرفلا . ةمضلاب عوفرم أدتبم : لثم : نيقيرفلا لثم ©

 . :نفاكلاو نمؤملا لثم يأ . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ىتثم هنأل ءايلاب
 لوقلإ اذه ف هيبشتلا اهانعمو رج فرح : فاكلا : مصأالاو' ىمعألاك .

 هرج ةمالعو فاكلاب رورجم مسا ؟ىمعألا» و ليمج قابط هيبشتتلا ميركلا

 فوذحملا ربخلاب قلعتم رورجملاو راجلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا

 (ىمعألا» لع واولاب ةفوطعم : مصألاو ىمعألا لثمك ىنعمب «لثم» أدتبملل

 . ةرهاظلا ةرسكلاب اهلثم ةرؤرجم

 ريصبلا لثمك يأ اهلثم برعتو «ىمعألا» ىلع واولاب ةفوطعم : ريصملاو ©

 . ةرهاظلا ةرشكلا اهرج ةمالعو

 : اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم «مصألا» ىلع واولاب ةفوطعم : عيمسلاو ©

 «عيبضسلال يفو ؛مصألا» يف فطعلا واو تفطع فطغلا اذه يفو ةرسكلا

 نأل «ىمعألا» ةفصلا ىلع ةفوطعم «مصألا» ةملكف . ةفصلا ىلع ةفصلا
 ةفصلا ىلع ةفوطعم «عيمسلا» ةملكو . ىمعألا لجرلاك :! ىنعملا وأ ريدقتلا

 ىلع ةفصلا اتفطع «عيمسلاو» فو «مصألاو» يف فطعلا يواو يأ (مصألا)

 .نم !ىتأتي اذهو . فرصرملا ىلع اتفطع اهبنأ وهو رخآ هجو كانهو . ةفصلا

 : . ينعملا قايس

 كن



 . بارعإلا نم ال لحم ال ماهفتسا فرح له : ًالثم نايوتسي له ©
 . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا تويثب عوفرم عراضم لعف : نايوتسي

 «نايوتسي# ةلمجو .لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض فلألاو
 زيبمت : ًالثم ؟نايس امه له ىنعمب .امه هريدقت فوذحم أدتبمل ربخ عفر لحب يف

 . ةحتفلاب بوصنم

 «هينيزت) ةدئاز ءافلا . ماهفتسا ظفلب خيبوت فلأ : فلألا : نوركذت الفأ ©

 واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوركذت . ال لمع ال ةيفان :ال

 ىدحإ تفذحف نوركذتت : هلصأو . لماخ عقر لخ يف لمعت يع
 ًافيفخت نيعاتلا

 © ايراد بو كلا انسذتأو
 يف ةعقاو وأ ديكوتلاو ءادنبالل ماللا . ةيفانئتسا : واولا : انلسبرأ دقلو ©

 ىلع ينبم ضام لعف : لسرأ . قيقحت فرح : دق .ردقم مسق باوج

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا و انب هلاصتال نوكسلا
 .لعاف

 نم عنمي مو ةنونم ا ةحتفلاب برصنم هب لوعفم : ًاحون : هموق ىلإ ًاحون ©
 هطسوأ فرحأ ةثالث نم نوكم مسا هنأل هفيرعتو هتمجع مغر فرصلا

 لحم يف لصتم ريمض ءاه لاو انلسرأب قلعتم رورجيو راج : هموق ىلإ . نكاس

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا: نيبم ريذن مكل ينإ ©

 نيبم ريذن مكل نإ : هلوق وهو مالكلا اذهب . ًاسبتلم انلسرا . نمب ردقملا

 ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ
 لاح بصن لحم يف رورجيو راج : مكل . «ْنا» مسا بصت لحم يف نوكسلا
 . ةمضلاب عوفرم 4 نا ١ رب ريذن « نا » ربخ نم ةمدقم ةغصب قلعتم هنأل

 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم ريذنل - تعن  ةفص : نيبم
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 ه لزيت طنا مَ را

 يأ : ريذن مكل ينإ : هلوق نم لدب رج لحب يفةلْبجلا : اوديعت ال نأ »

 نأ زومجتو . . ريذن مكل ينأب لوألا لوقلا ريدقتو اودنبعت ال نأب هانلسرأ
 . ةمزاج ةيهاث : ال . ريذنب وأ انلسرأب ةقلعتم ال لمع ال ةرسفم (نأ» نوكت

 ٍريمض : واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : اودبعت

 07 . ةقراف فلألاو لغاف عفر لحم يف لصتم

 بوضنم هب لوعفم : هللا . اه لمع ال رصخ ةادأ : الإ : يثإ هللا الإ ©
 ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصت فرح : نإ . ةحتفلاب ميظعتلل

 ةيلعفلا ةلمبجلا : اهربخو اهمسا بصن لحن يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 1 ا

 رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : (: مكدلع فاخأ ©

 ٠ . فاخأب قلعتم رورجمو راج : مكيلع ا ا ريك وجي يف

 هيلا فاضم : موي .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : باذع : ميلآ موي باذع ©

 ةمالعو ةفاضالاب اهلثم ةرورجم مويل - تعن - ةفص : ميلأ . ةرسكلاب رورجم
 تاّذعلا: عوقول موي ىلا ميلأ دانسا يأ يزاجم دانسا ةلمجلا يفو . ةرسكلا رجلا

 ٠" قاب رة 20 را ذااَعَف ]
 يوك ابنك انوا تيب مز ما

 ..حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : ةيفانثتسا : ءافلا : نيذلا املا لاقف ©

 لع يف حفلا لع ينبع لوصوم مسا : نيذلا . ةمضلاب عيفرم لعاف : اللا
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 :اورفك .بارعالا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص :ةلمجلا : هموق نم اورفك ©

 لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف
 نم ةفوذح لاحب قلعتم رورجمو راج : هموق نم . ةقراف فلألاو لعاف عفر
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاحلاو «نيذلا» لوصوملا

 عراضم لعف : كارن . ال لمع ال ةيفان : ام : اذلثم ًارشب الإ كارت ام ©
 ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 لوعفم بصن لحم يف حتفلا لع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو . نحن هريدت
 .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ارشب . احل لمع ال رصح ةادأ : . هب

 لع ينم لستم ديه ةان و ةحيضملاب اهلثس ةبوصنم ابل ةفص م

 نوكت نأ زوجيو نظلا ىنعمب انه «ىرنا و ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا
 . ةئيحلا ىنعم ىلع ًالاح «ًارشبا

 ضام لعف : عبتا . ةفطاع واولاو تبرعأ : نيذلا الا كعّبتا كارث امو ©
 . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض : فاكلاو حتفلا ىلع ينبم

 يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ال لمع ال رصح ةادأ : هالإ

 زوجيو ٍناث هب لوعفم بصن لحم يف «نيذلا آلا كعبتا# ةلمجو لعاف عفر لحم

 | . نيذلا لبق نم لإ ًاعوبتم كارن ام : ريدقتب ًالاح نوكت نأ

 لصفنم عفر ريمض : مه . ال لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : انلذارأ مه ©

 و ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : لذارأ . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛ان»

 ةحتفلاب ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : يداب : يأرلا يداب ©

 وأ مهيأ, لوأ ثودح تقو : هلصأ . يأرلا رهاظ وأ يأرلا لوأ ىنعمب

 : يأرلا . هماقم هيلإ فاضملا ميقأو كلذ فذحف مييأر رهاظ ثودح تقو

 . ةرخآلا يف ةرهاظلا ءايلا هرج ةمالعو رورحم هيلا فاضم

 راج : مكل . تبرعأ : ىرن امو : لضف نم انيلع مكل ىرت امو ©
 يف رورجملاو راجلا نوكي وأ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ىرنب قلعتم رورجتو
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 : لضف ' يفنلا ىنعم .ديكأتل دئاز رج فرح: نم .يناثلا "ىرن» لوعفم ماقم

 . يف رورجتو راج ءاتيلع ةوف ىرث هب لوصف هنأ ىلع الع برصنم رورجم مسا
 : . «لضف» نم ةمدقم ةفصب قلعتم هلنأل لاح بصن لحم

 : تيرعأ + نظف ٠ قاتعسإلل بارظإ فرح : لب نيبذاك مكنظن لب ©

 1 ل كيلي بيصنم نظل له لرعفم : تيناخ  ليكللا عمج ةمالص

 ةمضلا «نّظن» عفر ةمالعو . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو . ملابس ركذم
 . ةرهاظلا

 لا لا
 ِددعْرُمةَحْيْنتا 20 7 يو 572

 © وفرك اممم رك

 ٠ .. هيف 'رتتسم' ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : موق اي لاق ©
 هبصن ةمالعو بوصنم ىدانم : موق . ءادن ةادا : اي 2 وه هريدقت ًاناوج

 : يه يتلا ةرسكلاب لجملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةردقملا ةحبتفلا

 ! لضتم ريم ًازاوج ةفوذحملا ءايلاو . ةفوذحملا ملكتملا ءاي ىلع ةلادلا ةكرحلا

 ْ ش : ةفاضالاب رج, لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 الف ل العال ماهفتسا ١ فلألا . ينوربخأ : ىتعمب : مكيأرأ ©

 00 . كرحدملا عقرلا ريمغب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 ّْ ل . رولا مج ةمالع باو ماش في لع ف يضل الح يي لي

 : - وتلا لم - ب لوعنم بسن لح يف امدعب امو«

 ؛ ضقان نضام لعف :' ثنك . مناج طرش فرح :.نإ : ةثيب ىلع تنك ْنإ © :
 موج لمع يف طرشلا لعق كرححدملا عفرلا ريمسغب هلاصنال نوكسسا ىلع ينبم

 : ةئيب ىلع : «ناك» مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلاو نإب

 فوذحم طرشلا باوجو «ناكا ربخب قلعتم رورحجيو راج : ناهرب ىلع يأ
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 يأ اهرمكمزلتأ ينوريخأف يبر نم ةنيب ىلع تنك نإ ريدقتلا . هانعم مدقتل
 . اهب مازتلالا ىلع مكهركن

 يف لصتم ريمض ءايلاو «ةنيب» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : يهر نم ©
 . ةفاضالاب رج لحم

 : يناتآ . ةيضارتعا نوكت دقو ةفطاع واولا : هدنع نم ةمحر يناتآو ©
 رقتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف
 نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو ةياقولل نونلا . وه هريدقت ًاناوج هيف
 .ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم ةوبتلا يهو :ةمحر .هب لوعفم بصن لحم يف

 لصتم ريمض ءاهطلاو «ةمحر» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجيو راج : هدنع نم
 . ةفاضالاب رج لحم يف

 ينبم ضام لعف : تيفخأ يأ : تيمع . ةيفانثتسا ءافلا : مكيلع تيمٌعف ©
 ثينأتلا ءات ءاتلاو . يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع

 عمج ةمالع ميملاو تيمعب قلعتم رورجمو راج : مكيلع . اهل لحم ال ةنكانسلا

 . روكذلا

 عراضم لعف : مكمزلن . هل لحم ال ماهفتسا فرح : ةزمهلا : اهومكمزلنأ ©
 : فاكلا . نحن : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم

 عمج ةمالع ميملا لوأ هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» و . ميملا عابشال واولاو روكذلا
 نإ يأ ًاعيمج نيلصتم نيلوعفملا يريمضب ءيج دقو . ِناث هب لوعفم بصن
 نع يرشغزلا ركذ دقو . اهايإ مكمزلنأ : اهلصأ . لصوأ يناثلا ريمضلا
 ةكرحلا نأ ةهجوو ميملا ناكسإ ورمع يبأ نع ىكح : ميركلا لوقلا اذه

 حيرصلا ناكسإلاو ًانركس يوارلا اهنظف ةفيفخ ةسلخ الإ نكت مل ةيبارعالا
 ةكرحلا نأل نييرصبلا قاّدحو هبوبيسو يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا دنع نحل

 . رعشلا ةورض يف لإ اهحرط غوسي ال ةيبارعإلا

 . لاح بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو ةيلاح واولا : نوهراك اهل متنأو ©
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 راج : : اخ ادتبم عفو لع يف نوكسلا ىلع ينبم لصفتم عفر ريمص : معنأ

 ركذم عمج - هلأل واولاب عوفرم «متنأ) ربخ : نوهراك . نريخلاب قلعتم رورجمو

 : ٠ درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس

 2 ع ةيهمر 2 01 1 ايس و

 راط أمور : ارق ب
 000 ا

 3  ةقباسلا ةميركلا آلا يف تيرعأ : موق اي . ةفطاعإ ولولا : ال موق ايو ©

 '.. اهل لمع ال ةيفان

 . لعاقلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لأسأ : نإ ًالام هيلع مكلاسأ

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا . انأ هريدقت ًابرجو هيف رتتسم ريم

 رورجتو راج : هيلع . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لوأ هب لوعفم بصن. لحم
 بوضنم ِنلث هب لوعفم : لماعلا رجأ رهو ًالعج يأ الان . لأسأب قلعتم

 . ةفلخم اهنأل ةلمهم ةيفان «ام» ىنجمب : نإ . ةحتفلاب

 اب امل ةدقلا ةمضناب فرم ادعم : رجأ ؛ هللا ىلع آلا يرجأ ©

 ايف لصتم ريمض ءايلاو ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا
 رورجمو راجت : هللا ىلع . امل لمع ال رضح ةادأ : آلإ . ةفاضالاب رج لحم

 00 . أدتبلا ريخب قلعتم ميظعتلل
 عفر يمض : انأ . سيل لمع لمعت ةيقان : ام ..ةفطانع : واولا : انأ امو ©

 ا . :«ام» مسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفتم

 ل يعم نا روج سا: د فرح : هال: نيل دراطي ©

 . مسالا فيضأو نيؤنتلا فذحف نيونتلاب هلصأو «ام» زب هئنأل

 م ملا لع در اضل رج لع يف علا لع ينس كوم مس
 .. ؟دراظ١ لعافلا مسال هب

 لصتم يمل وول ةعامجلا داوب هلاصتال مضلا ىلع يثبم ٍضام لعف : اونمآ ©

 ا ا



 دئاعلاو اه لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلاو ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف

 . يب اونمآ ريدفتلا . ٍفوذع رورجملاو رابجلا

 ريمض (مه) و لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : !: مهبر وقالم مهنإ ©

 عوقرم اهربخ : وقالم .نِإ» مسا بصن لح يف نوكسلا لع ينبم نيئادلا
 هيلا فاضم : بر . ةفاضإلل نونلا تفذحو ماس ركذم عمج هنأل 1

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض «مه» و ةرسكلاب ميظعتلل رو
 ةقاضالاب

 كاردتسالل لعفلاب هبشم فرح : نكل . ةيفانتتسا واولا : مكارأ ينكلو ©

 تفذح دقو «نكلا مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو :

 لاغتشاو لامعتسالا ةرثكل . ملكتملا ريمض يأ ءايلا قبست يتلا ةيناشلا نونلا

 رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىرأ . فيعضتلا

 ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 عفر لحم يف ةلمجلاو روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف ملا

 «نكلا ربخ
 ةلمجلا : نولهجت . ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : ًاموق : نولهجت ًاموق ©

 ريمض واولاو نونلا توبشثب عوفرم عراضم لعف يهو لاح بصن لحم يف
 ةيونعملا مهرادقا نولهجت : هريدقت فوذحم اهلوعفمو لعاف عفر ل يف لصتم

 ىلع نوهفاستت ىنعمب وأ مكنم ريخ مهنأ نولهجت وأ مكبر ءاقل نولهت وأ
 . لذارأ مهنوعدتو نينمؤملا

 0000 0 ا ماسر 1

 48 نورا رت دن يأ ضو م مورو * ١

 ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : موق ايو : هللا نم ينرصني نم موق ايو ©

 . ادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : نم .نيرشعلاو ةنماشلا

 هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : رصني
 : هللا نم . هب لوعفم بصن لح يف لصتم ريمض ءايلاو ةياقولل نونلاو .وه
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 1 ربخ عفر لح يف «ينرصني» ةلمجو ينرصنيب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج
 1 : .:«نمال

 ؛ ىلع ينبم ضام لغف : تدرط . ماج طرش فرحأ : نإ: مهتدرط ْنِإ ©
 ءاتلا . ناب مزج لحم يف طرشلا لعف كرحلا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا
 لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 : ينبم نييئاغلا ريمض ؟مه2 و

 7 هانعم :مدقتل فوذحم طرشلا باوج و .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 : . هللا نم ينرصني نمفإ مهتدرط نإ : ريدقتلا

 . نيرشعلاو ةعبارلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نوركذت الفأ ©

 ريت

 1مم كيسا لف[آلو 7 ١
 0ك

 و رع يدر 202 2 - رودس رك 2

 ف3 كب تس 2313
 01 . * ك1

 00 لوقأ . اهل لمع ال ةيفان : ال . ةيفانعسا : واولا : مكل لوقآ الو ©

 ْ ..:انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو لب عيطرم اشم
 0 مكل ٠١  لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لح يف «هللا نئازخ يدنعا

 : . روكذلا عنج ةمالع ميملاو لوقأب قلعتم زورجتو

 ! ةيناكملا ةيفرظلا لع بوصنم ناكم فرظ : دنع : هللا نئازخ يدنع ©

 ' ةيسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق ةردقملا ةحتفلاب
 , .لمخلا هبشو ٠ ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتتم يمض ءامياو
 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : نئازخ . مدقم ريخب قلعتم («يدنع»

 سا .بيغلا ملعا هللا قزر نئ كازخ يأ ة ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاض

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : بيغلا.". «لوقأ» بارعا برعت

 كسل ! . مكل لوقأ الو يأ . تبرعأ : كلم ينإ لوقأ الو »

 ال



 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشُم ديكوتو
 بصن لحم يف ؛كلم ِّنإ» ةلمجو ةمضلاب عوفرم اهربخ : كلم . هّنِإ» مسا
 . - لوقلا لوقم هب لوعفم

 . لوقأب قلعتم رورجمو راج : نيذلل . تبرعأ : نفذلل لوقأ الو ©:
 نع : ىنعمب . ماللاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا «نيذلا»و |

 ..نيذلا

 ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم  لعف : يردزت : مكفيعأ يردزت ©
 ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . ةمضلاب عوفرم لعاف : نيعأ . لقشلل ْ

 يردزت» ةلمجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا
 الحم بوصنم ريمض دئاعلاو بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «مكنيعأ

 . مكنيعأ مهيردزت : ريدقتلاو . مدقم هب لوعفم هنأل

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف : ةلمجلا : ًاريخ هللا مهيتؤي نل ©
 عرابضم لعف : حنمي يأ : يتؤي . لامقتساو بصنو يفن فرح : نل

 نوكسلا ىلع يئبم نييئاغلا ريمض «مه» و ةحتفلا هبصن ةمالعو نلب بوصنم
 : ةلالجلا ظفل هللا . عابشالل مضلاب ميملا تكرحو هب لوعفم بصن لحم يف
 . ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : ًاريخ . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف

 أدتبملا ربخ : ملعأ . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل : ملعأ للا ©

 . لضفأ ةغيص ىلع فرصلا نم عونمن هنأل نوني لو ةمضلاب عوفرم
 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ملعأب قلعتم رورجبو راج : مهسفنأ يف امب ©:
 لوصوملا ةلصب قلعتم رورجيو راج : سفنأ يف . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا 1

 ريمض «مه» و . مهسفنأ يف نماك وه اهب وأرقتسا اب : ريدقتلا : ةفوذحملا
 . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا

 ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج : ةلمجلا : نيملاظلا نمل ًاذإ ينإ ©
 . نيملاظلا نمل ًاذإ ينإ كلذ نم ًائيش تلق ْنا : ريدقتلا . بارعالا نم اهل لحم
 - ةقلحزم - ديكوتلل ماللا : نمل .هل لمع ال باوج فرح: اذإ .تبرعأ : نإ

 1١56ل



 / عمج أل ايلا مسالا رج ةمالعو «ذنإل ريخب قلعتنم رورجيو راج :نيملاظلا نم

 . ذرفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس ركذم

 ” دفنه قاب انة ا ةجبذك وني ١” م 2و م هر مجال ١ دس هل سس ترا سا ان[
 0 ظ 5

 .  ةعاجلا ؤاوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق: حون اي اولاق ©
 , . ءاذن ةادأ : اي . ةقراف فلألاو لعاف .عفر لح ٍْف'لضتم ريمض : واولا

 1 . ةفرعم مسا هلنأل بصن لحم يف مضلا نع .ينبم ىدانم : ون

 ! فز : دق - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : انتلداج دق ©

 ٠ .! عفزلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تلداج .. قيقحت
 ريت "نا و لعاف عفر لع يف فلا لع يثيم لصتم يمض ءالو . كرختملا

 ٍ . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 : لادج : اهارعإ برعتو «تلداج# لع ءافلاب ةفوطعم : انلادج ترثكأف ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض هان» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 . ١ .اعدعي ةلعسجلاو مدقتلا طرشلا باود ةطب : ءافلا ؛ اندغت اميا انتآف ©
 .ىلع ينبم رمأ لعف : تن . منج لحم يف ءافلاب نرتقم. مزاج طرش باوج
 + يا انوجو هيف تس ريم لعافلا ةلعلا فرح د ءإيلا  هرمخآ فذح

 ! . هن لوعفم بصن لحم يف نوكشلا ىلع ينبم لصتم ريمض هات» و .' تنأ

 رجا لحم 'يف' نوكسلا ىلع ينبم لوضوم مسا ؛ام# و رج فرح ءانبلا: ب

 ؛ًابوجيو هيف رتتشم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم 'لعف :'دعت .ءابلاب
 ' .هبأ لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم زيمض «انا» و تنأ هرياذقت'

 . ٠ قيدقتلا .٠ اندعتب قاعتم رورجو راج دئاعلاو لوصوملا .ةلص «اندعتا ةلمجو
 0 . انتتاب قلعتم «امب» رورجملاو راجلاو . ,باذعلا نم هب اندصعوت ام

 ىلع ينبم صقان ساس لعف : تنك . مناج طرش فرح : : تنك ّْنِإ ©

 ااا



 ءاثلاو ْنإب 0 د حا عقرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 . هي اندعت اب انتآف نيقداصلا نم تنك نإ : ريدقتلا هانعم مدقتل د فوذحم

 ملاس ركذم عمج - هنأل ءايلا : مسالا رج ةمالعو رورجمو راج : نيقداصلا نم ©

 ( نيقداصلا نم: رورجملاو راجلاو . هتكرحو درشملا نيونت نع ضوع نونلاو

 . هيعدت ايف ًاقداص تنك نإ : ىنعمب (« ناك ١ ريخب قلعتم

 ه© فرجهم نإ ع يم كيران َلَك ١7"
 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : امثإ لاق © :

 ٠ اه لمع ال ةفوفكمو ةفاك : امنإ . حون يأ وه هريدقت .

 لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يتأي : هللا هب مكيتأي ©

 ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو ١

 ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . مكيتأيب قلعتم رورجيو راج : هب . روكذلا عمج
 . ةمضلاب

 لعف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاش . مزاج طرش فرح : ْنِإ : ءاش نإ ©

 و دري رج هيل قتسم ربعسم لعاشلو ناب رج لح يف طرخلا ْ
 :مكل هلعجي نأ : لوؤملا ردصملا هريدقت فوذحم لعفلا لوعفمو . هناحبس هللا

 مكيتأي (منإف كلذ هللا ءاش نإ .: ريدقتلا . هانعم مدقتل فوذحمب طرشلا باوجو

 ' . هب

 « سيل“ لمع لمعت ةيفان : ام . ةيفانثتسا واولا : نيزجعمب متنأ امو ©
 : ءابلا « ام ١ مسا عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : متنأ 1

 الح بوصنم ًاظفل دئازلا رجلا فرحب رورجم مسا :نيزجعم .دئاز رج فرح
 نونلاو ملابس ركذم عمج هنأل ءايلا هبصن وأ مسالا رج ةفالعو « ام ١ ربخ هنأل

 . هلاحبس هيزجعمب يأ درفملا نيونت نع ضوع

 باكالاب



 كوي رنا مك 5 5-06
 ا و

 ف لعل ين ل . فلس فرح وز: نإ يحصن مكعفتي الو

 ' عوقرم لغاف : حصن . روكذلا عمج ةمالع ميللو مدقم هب لوعنفم بصن لع

 وكلا ىلع يت لصخم ريض هاو لكل ب لق ام لع دا ةمضلب

 ش . مزاج طرش فرح : نإ . ةفاضالاب رج لحم يف

 ! لعف كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم نضام لغف : :تدرأ.©

 ! عفر لح يف منضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلاؤ نإب مزج لحم يف طرشلا
 ' ١ ال ملكل حصنأ نأ تدرأ.نإ : هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو . لعاف

 0001 . يحصن مكعفني
 ' عراضم لعف : حصنأ .٠ بصان يردصم فرح : نأ : مكل حصنا نأ ©

 هريذقت ًابؤجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم

 ! يف ردصم ليوأتب اهالت امو ناو. . حصنأب قلعتم رورجيو راج : مكل .انأ
 ةيردصملا « نأ ١ ةلص « مكل حصنأ ١ ةلمجو . تدرأل هب لوعفم بصن لحم

 0 . بإارعالا نم اهل لحم ال

 ىلع ينبم'صقان ضام لعف : ناك . مزاج طرش فرح : نإ : هللا ناك نإ ©

 ؛ عوفرم « ناك ١ مسا : ةلالجلا ظفل هللا . نإب مزج لحم يف طرشلا لعف حتفلا

 : ريذدقتلا هانعم مدقتل فوذحم « هؤازج » طرشلا باوجو : ةمضفلاب ميظعتلل

 . ام مكح ف لادلا اذهو . . . يحصن مكعفني الو مكيرغي.نأ ديري هللا ناك نإ

 ٠ تئسحأ نإ : كلوق يف طرشلاب ءازجلا لصو امك . طرشب لصوف هيلع لد

 0 . يننكمأ نإ : كيلإ تنسحأ يلإ

 ٍلعف : ديري :«ناكا ربخ بصن لحت يف : ةلمجلا : مكيوغي نأ ديري ©
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 يأ . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم
 نأب بوصنم عراضم لعف : يوغي . بصان يردصم فرح :نأ .هناحبس

 هناحبس يأ وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبضن ةمالعو

 . ديري هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو نأ و . روكذلا عمج

 . اه لحم ال لوصوملا ةلص مكيوغي ةلمجو

 عقر ريمض : وه . مهل هتحيصصن عفن وأ هعفن يفنل ةلع ةلمجلا : مكير وه ©

 عوفرم (وه ١ ربخ : بر . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم
 ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو ةمضلاب ميظعتلل
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 راج : هيلا . ةيلاح نوكت نأ زوجيو . ةفطاع واولا : نوعجرت هيلاو ©

 عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نوعجرت . نوعجرتب قلعتم رورجمو

 . لعاف بكان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب

 ه8 نو ننس ترم أنأو ارجل مرفأ إلف هنرفأ نولويوأ © ١ 2 ف وأي نيو س رازكر اخو اهب ولة يق | 74 وا كه
 . بارضإلا فرح «لب ١ ىنعمب . ةعطقنم فطع فرح : نولوقي مأ © 1

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولوقي
 . لعاف

 لعق : ىرتفا - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : هارتفا ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام

 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو . وه : هريدقت ًاناوج
 . نآرقلا ىرتفا يأ . هب لوعفم

 نينكاسلا ءاقتلال هواو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق : نإ لق ©

 : مزاج طرش فرح : ْنِإ . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ش
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 : لعفأ كزختملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم نضام لعف : هقيرتفآ ©
 : عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتنم ريمض ءاتلا . نإب مزج لحم يف طرشلا

 1١ هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريم ءاهلاو لعاف
 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج : ةلملجلا : يمارجإ يلعف ©

 . ملقم ربخب قلعتم رورجمو راج .: يلع . طرشلا باول ةطبار
 ام ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم رخؤم أدعبم : يبنذ ؤأ يئارتفا يأ : 0

 ١ ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو . ءايلا ةكرح .اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق
 | لخو فاضملا فذحف يمارجإ ةبوقع يأ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 ؛ ردصم « يمارجا *'ةظفل نأل هلحم هيلا فاضملا

 ١ لضافتم عفر ريمض : انأ . ةيفانعساا : واولا : نومرخت امم ءىرب انأو ©
 | ام..د ةمضلاب عوفرم انأ ربخ : ءيزب .: أدتبم عفز لحم يف نوكسلا. ىلع ينبم

 ' بارعا برعت : نومرجت . ةيردصملا «ام» و رج قرح «نم» نم ةنوكم
 ' ! نم: ريدقتلا . نمي رج لحن يف رذصم ليوأتب اهالتاامو «ام» و. «نولوقيلا

 : ةلجو ءيربب قلعتم رورجلاو رانجلاو ىلإ ءارتفالا دانسإ يف مكمازجا
 : .. بارعالا نم اه لحم ال ةيردصملا «ام» ةلص «نومرجت»

 - 0 يل ا

 سي ماركا كلي سون مبأَجفلِل أَو ' ١

 2 نوعي فاك

 1 0 راج : حون هن حتفلا ىلع ئنبم 1

 ا. لف يعم ديكووي بصن فرس: ذأ: كسوق نم نمؤي نل هنأ

 . عم.4 نأ » و .« نأ ١ مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو

 ! بصن فارج : نل .٠ لعاق بئان عفر لحم يف ردصمم ليؤأتب اهربخو اهمسا
 ٠ .ةحتفلا هبصن ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف : نمؤي.. لابقتبم او يفنو

 ل اال# ا



 «نم» لوصوملا نم ةفوذحع لاحب وأ نمؤيب قلعتم رورجيو راج : موق نم

 هلعاف عم نمؤي نم » ةلمجلاو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو

00 

 ينبم لوصوم مسا : نم . ال لمع ال رصح ةادأ : الإ : نمآ دق نم الإ ©
 لإ يأ عقولل قيظمت فرح : دق .«نمزيا لعاف عفر لع ف ذركسلا لع .

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نمآ . هنأيإ نم عقوتي ناك ام هنم دجو دنق نم

 ةلص «نما دق » ةلمجو : وه : هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لغافلاو

 . اهل لحم ال لوصوملا

 لعف : سئتبت . ةمزاج ةيهان : ال . ليلعتلل ةيفانئتسا : ءافلا : سئكتيت الف ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو . هرخآ نوكس همزج ةمالعو الب موزجم عراضم

 . تنأ هريدقت ًابوجو

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح : ءابلا: نولعفي اوئاك امب ©

 لعف : اوناك . سئتبتب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف نوكسلا

 يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ْضام

 توبثب عوفرم عراضم لعف : نولعفي . ةقراف فلألاو « ناك » مسا عفر لحم

 لحم يف «نولعفي» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو تونلا

 دئاعلاو . ال لحم ال لوصوملا ةلص «نولعفي اوناك» ةلمجو «ناك» ربح بصن

 اهب : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا

 . هنولوعفي اوناك

 ازكي رو يلوم او يور يع 445 06 كسلا عنصآَو ن6 ظ

8 
 نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : عنضا . ةيفانثتسا : واولا : كلفلا عنصاو «©

 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب هرمخا كرح

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةنيفسلا يأ : كلفلا . تنأ

 االاآ



 اهعنصا يأ لاحب قلعتم .رؤرجيو راج : انتياعر تحت :: ىنعمب : اننيعأب ©
 ١ ! يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ان و . اننيعأب ًاسبتلم هتقيقحو ًاظوفحم
 00 . ةفاضالاب رج لم

 بزعتو ؛انتيعأ» ىلع واولاب ةفوطعم : انيحوو : ينبطاخت الو انيحوو ©
 : موزجم عراضم لعف : بطاخت . ةمزاج ةيهان : ال ٠ ةفطاع واولا . اهبارعا
 : مريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس : همزج ةمالعو الب
 : بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو .. ةياقولل نونلاو . تنأ

 00 | .٠ هب لوعفم
 ' يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح : اوملظ نيذلا ْيف ©

 ينبم ضام لعف : اوملظ . ينبطاختتب قلعتم رورجملاو ٍراجلاو نمب رج لحم

 , لعابف عفر ل يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع
 ا . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةاوملظ# ةلمجو . ٍةقراف فلألاو

 / ةلمجلاو ليلعتلا انه ديفي لعفلاب هبشم دينكوتو بصن فرح : نوقرغم مهنإ ©
 : بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيببئاغلا ريمض «مها و ال لال ةيليلعت
 | نوتلاو ماس ركذم عج هقأل واولاب عوفرم اهرب : نونقرغم . «نا» مسا

 . درفملا نييونت نم ضوع

 . اقتل اًمدَتِمأ ماو وسوم مك : 1 كد

0090101 | 
 ' لؤحفم : ةنيفسلا يأ : كلفلا . وه هريدقت ًازاوج هيف رثتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عيفرم عراضم لعف : عنصي . ةبيفانتتسا وارلا : كلفلا عنصيو ©

 . :ةيضام لاح ةياكح ةلمحجلاو . ؛ ةحتفلاب بوصنم هب

 هاو كا نم ةفلؤم : املك .. ةيفانئتسا واولا : ألم هيلع رم امّلكو ©
 ؛ طرشلا ىنعم هبش ةنمضتمو ففرظلا نع ةبئان بيكرتلا اذهب يهو . ةيردصملا

 الآ



 طرشلا باوج هبشب قلعتم ةيفرظلا ةبايث ىلع بوصنم مسا : لك : اهبارعاو
 رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «اماو . ةيردصم.«ام» و «اورخس»

 .رمب قلعتم رورجمو راج :هيلع . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :رم .ةفاضالاب

 . ةام» ةلص الم هيلع رم» ةلمجو . ةمضلاب عوفرم لعاف : الم

 ءاطاو هالم» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : هنم اورخس موق نم ©

 ضام لعف : اورخس . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم
 «اورخس» ةلمجو اورخسب قلعتم رورجبو راج : هنم . ةقراف فلألاو لعاف
 . بارعإلا نم امل لحم ال «(لك» طرشلا باوجل ةهبشم

 : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم نضام لعف : لاق ©

 نأ زوجيو لئاس لاوس ريدقت ىلع اهل لحم ال ةيفانئتسا « لاق ٠ ةلمجو .وه

 المل ةفص عفر لحم يف وأ رج لح يف « رم 0 نم ًالدب « اورخس ه ةلمج نوكت
 . محل لاق يأ . طرشلا باوجل ةهبشم «لاق» ةلمج نوكت ةلاحلا هذه  يفو

 لعف عراضم لعف : اورخست . مزاج طرش فرح : نإ: اذم اورخست نإ ©
 لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح : همزج ةمالعو نإب موزجم :طرشلا
 نإ ىنعمب . اورخستب قلعتم.رورجمو راج : انم . ةقراف فلألاو لعاف عفر
 . رفكلا نم هيلع متنأ ايف مكلهجتسن انإف عنصن |يف انولهجتست

 بصن فرح : نإ .طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : مكنم رخسن انإف ©

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛انا و لعفلاب هبشم ديكوتو
 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : رخسن .«نإ» مسا

 عمج ةمالع ميملاو .رخسنب قلعتم رورجبو راج : مكنم . نحن هريدقت ًابوجو
 (مكنم رخسن انإف» ةلمحو «نإ » ربخ عفر لحم يف ؛4مكنم رخسنا ةلمحو روكذلا

 يف مكنم رخسن : ىنعمب . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج
 . لبقتسملا

 لعف : نورخست . ةيردصم : ام . رج فرح : فاكلا : نورخست امك ©

 «ام» و لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم
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 ! روزجملاو 'راجلاو رجلا فرحب رج لح: يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا

 .اهل لحب ال كاما .ةلص نورخستا ةلجو . مكتيرخس لثم يأ مكتيرخسك

 57 7 4-1 و و

 © ينتاك اعد لكي تاعي يوكن ك كوت
 : . هل لم ذل لابقتسا فرح + فوس . ةيفاننتسا افلا 0

 . عقول لح يف لصتم ريمض دارلاو نونلا تربثب عوفرم عياضم لعف : نوملعت
 ااا 2 .٠ لعاف

 . يف نوكسلا ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب لوضوم مسا : نم: : باذع هبتأي نم ©

 ءايلا:ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يتأي ١ ُنوملعتب بصن لحم
 ١ . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو لقشلل

 لحم ,ال لوصوملا ةلص «باذع هيتأي» ةلمجو . ةمضلاب عوفزم لعاف : باذع

 ا . باذعل ةفص عفر لحن يف «هيزخيا ةلمجو اه

 . ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو (هيتأي" بارعا برعت. : ٌلحيو هيزخي ©

 | عوفرم عراضم لعف : لحي ٠ ةفطاع واولا «باذعا ىلع دوعي وه هريداقت

 ا . ةمضلاب

 . عوفرم لعاق : باذع : لحب قمتم رورجي راج : ميقم باذع هيلع ©
 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم باذعل  تعن  ةفض : ميقم . ةمضلاب

 ظ نزيف ملادقن 51 تكاد ؟ ١
 « ليي م 70 و كوع لعكس رماني

 ' عنطيو هلوقل ةياغ يأ ءادتبالل ةياغ فرح : .ىتح : ائرمأ ءاج اذإ ىتح ©
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 «ىتح» تلصتا اذإو . دعوملا تقو ءاج نأ ىلإ اهعئصي ناكو ىنعمب كلفلا

 : ريدقتب عنصي نم لاح بصن لح يف اههنيب ةعقاولا ةلمجلا ّنإف عنصيب
 ال فرظ : اذإ . هنم اورخس هموق نم ًالم هيلع رم املك هنأ لاحلاو اهعنصي

 ريغ طرش ةادأ وهو هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ نامزلا نم لبقتسي
 و ةمضلاب عوفرم لعاف :.رمأ . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاج .ةمزاج

 انءاج» ةلمجو . ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا

 :انه (رونتلا» ىنعم يف ليقو اذإ» دعب اهعوقول رج لحم يف هيلا فاضم ؛انرمأ

 . ضرألا هجو وه 1

 . اهبارعإ برعتو «رمألا ءتجا ىلع واولاب ةفوطعم : الق روذتلا رافو ©

 ينبم لصتم ريمض «ان) و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انلق ٍ

 ال مزاج ريغ طرش باوج ؛انلق» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 . بارعإلا نم اهل لح

 هب لوعفم بصن ل يف : ةلمجلا : نيذثا نيجوز لك نم اهيف لمحا ©
 هيف رثتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لمحا  لوقلا لوقم

 - ةنيفسلا  كلفلا يف يأ . لمحاب قلعتم رورجمو راج : اهيف : تنأ هريدقت ًابوجو

 هب لوعفم : نيجوز .ءيش لك نم ىنعمب .لمجاب قلعتمرورجمو راج : لك نم

 ديكوت : نينثا . درفملا ةكرح نع ضوع نونلاو ىنثم هلأل ءايلاب بوصنم
 . ءايلاي اهلثم ةبوصنم نيجوزل

 اهلثم ةبوصنم «نينثا» ىلع هب لوعفم : لهأ .ةفطاع واولا : نم الإ كلهأو ©

 رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلا اهبصن ةمالعو

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم .ءانثتسا ةادأ : الا .ةفاضالاب

 . الإب ىثتسم بصن

 نضام لعف قبس : اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةملكلا : لوقلا هيلع قبس ©:

 عوفرم لعاف : لوقلا قبسب قلعتم رورجيو راج : هيلع . حتفلا ىلع ينبم

 « نيجوز ١ نوكت وأ. نيقرغملا نم هنأب لوقلا هيلع قبس نم يأ :يأ ةمضفلاب
 . نينمؤملا نم يأ «لمحا» لوعفم «نيتثا ١ و . اهيلا ًافاضم
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 ل ف نركسلا لع يتيم لوصوم مسا : نم ٠ طاع ما: نمآ نمو ©

 اهل لمع ال لوصوملا ةلصصأ «نمأ" ةلمحو . ا

 ا ؛ كب نمأ نم كعم ذمخو يأ مهريغ نم نينمؤملاو كله أ لمحاو يأ

 : :عُم .تيزعأ :نمآ .اهل لمع ال ةيفان : ام .ةيفانثتسا واولا : هعم نمآ امو ©
 ! لصتم ريمض ءااو فاضم وهو نمآب قلعتم ةبحاصملا ىلع لدي ناكم فرظ

 ش . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم

 ٠ ةمضلاب عوفرم ؛نمآ لعاف :ليلق . اه لمع ال صح ةادآ : 5 الإ : لبلق الإ ©

 ١ يي وكزت سر امش ؛ ©
 © ل لاق . ةفطاع :.واولا : اهيف اويكرا لاقو

 صن لح يف : هدعب ةلمجلاو وه هريدقت اناوج هيف رتتسم ربمسغ : لعافلاو

 :نأل نونلا فذح ىلع ينم رمأ لعف : اوبكرا  لوقلا لوقم هب لوعفم
  فلألاو لعاف عفر لحم يف لبصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم

 فرح : يف : ليقف اراخدا ىنعمب ارباب قلعتم رورجت راج : اهيف . ةقراخ

 . 'اهيف ءاملا اوبكر | : ريدقتلا : ليقو . ديكوتلل ضوع ريغل دئاز رج

 :رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا رورجيو راج : (مساب: هللا مسي ©

 داو نم لاح بصن لع يف كاب قلعتس رورجلاو رادو ةرسكلاب ميظمتلل

 . هللا مسب نيلئاق وأ هللا نيمسم اهيف اوبكرا : ىنعمب بكرا» يف ةعامجلا

 . هناحيبس هرمأو هتردقب يأ اهؤاسراو يأ هللاب : دارملا ليقو.

 . نم.هللا مسب يف اب بوصتم ناكم فرظ : ىرحجم : اهاسرمو اهارجم ©

 . فلآلا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو لوقلا ةدارإ نم هيف أب وأ لعفلا ىنعم

 :ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اه» و رذعتلل

 ! يفرظ انوكي نأ زوجيو اهبارعإ برعتو «اهارجم» ىلع واولاب ةفوطعم :اهاسرمو

 ؛ تقولل ىسرملاو ىرجملا نأل امإ اهئاسرإ تقوو اهئارجا ثقو : ىنعمب نامز

 تاالك



 زوجيو . فاضملا تقولا اهتم فذح ءاسرإلاو ءارجإلاك ناردصم اهبنأل امإو

 مدقم ربخ قلعتم رورجمو راج : هللا مسب وه رخآ هجو ىلغ ةلمجلا برعت نا
 نم كانهو مهأسراو اهؤارجا هللا مسب : ريدقتب يأ . . رخؤم أدتبم : اهارجم

 . ةلالجلا ظفلل نيتفص رج لحم يف لعافلا مسا ظفلب اهيسرمو اهيرجم اهأرق
 نيلاح امهلعج زوجي ءارفلا لاقو

 «نا» مسا : . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا: يبر نإ ©

 لصتل يمض ءايلو ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ةمضلاب عوفرم «نإ» ربخ :روفغ .ةقلحزم ديكوتلل ماللا : ميحر روفغل ©

 . ةمضلاب عوفرم نإل ناث ربخ وأ روفغل - تعن  ةفص :ميحر

 ناك 1-1 ولايك وَم فمي فو 5

 0 0 قابيل ِعَمف

 . لاح بصن لح يف : اهدعب ةلمجلاو ةيلاح : واولا : مهي يرجت يهو ©
 ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمتفلاب عوفرم عراضم لعف : يرجت
 ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مهاو رج فرح ءابلا . يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم
 ةيمسالا ةلمجلاو يرجتب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف نوكسلا

 نولوقي اهيف اوبكرف ريدقتب هللا مساب اهيف اوبكرا هيلع لد فوذحمب ةلضتم
 ينبم لصفنم عفر ريمض «يهاو اهيف مهو يرجت يأ مهب يرجت يهو هللا مسب
 . «يه» ربخ عفر لحم يف «مهب يرجت» ةلمجو . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع

 مسا فاكلا : لابحلاك . يرجتب قلعتم رورجمو راج : لايجلاك جوم نه

 هيلا فاضم :. لابجلا . «لثم» ىنعمب لاح بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 نع ةبئان نوكت وأ هيبشتلا ديفي فاكلاو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم
 . قلطم لوعفم

 لالا



 0 ا ش 00 1

 ! حتفلا لع ينبم ضام لعف :ىدان . ةفطاع وازلا : هيا حوت ىدانو ©
 | مغر نوني لو ةمضلاب عوفرم لعاف : حون . رذغتلل:فلألا ىلع ردقملا

 ' لوغفم : ,هنبا . نكاس هطس وأ فرحأ ةثالث نم نوكم هّنأل هتيملعو هتمجع

 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو .. ةحتفلاب بوصنم هب

 0 . ةفاضالاب

 , . اه لعال ةيضاقتعا : اهدعب ةلمحلاو ةيضارتعا : |: لزعم يف ناكو

 يأ ناك رخب قلتم بصت لع يف دورجو دج لزعم يف . وه هريذقت

 . | ةينحان يف هايإ ًالزتعم

 ٠ ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم فاضم ىدانم : ينن ٠ ءادث ةادأ : اي: ينب اي«

 . ءايلاو . ةيسانملا هكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام

 . فلألا نم ًاراصتقا ءايلا رخآ يف ةحتفلاو ةفاضالاب رج لح يف لصعم ريمض

 . اينب اي: انلوق يف ةفاضإلا ءاي نم ةلدبما

 0 عما عم . 0

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا و فام وهو بصن ل

 . ةفاضالاب

 ' | همضأو نيئكاسلا ءاقتلال اال واولا تفذحو هرخآ نوكس همؤزج ملم اي ميز

 .٠ تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 وهو (نكت» ربخب قلعتم ةبحاصملا ىلع لدي ناكم فرظ : نيزفاكلا عم «©
 , ركذم عمج هنأل ءايلا مرج ةمالبعو رورجم هيلا فاضم : نيرفاكلا .فاضم

 ش . هرفملا نيونت نع ٍضوع نونلاو ,« ماس
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 رب يآ سوو 8

 ن2 هدو نبل
 82 نك نقم حَوْلَ ل 1 كارم

-_ 

 م 26 __

 سرج فرس بس لاق ا لع يس ريان را لاق ف

 . تبأ اي لاق : ىنعمب

 - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف :ةلمجلا : ليج ىلإ يوآس ©

 :لبج ىلإ .انأ هريدقت ًاوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا

 . يوآب قلعتم رورجمو راج

 : ينمصعي ٠ ليج - تعن - ةفص رج لحم يف : ةلمجلا ؛ ءاملا نم ينمصعي ©

 وه هريدقت وج هيف رتتسم ريمض لمافلاو هب لومفم صن لع يف ةركلا

 ال» يف زوجيو . ءاملا نايغط نم يأ ينمصعيب قلعتم رورجمو راج : ءاملا نم

 . ةمصع اذ ال يأ «موصعم ال١ داري نأ (مصاع ْ

 سنجلل ةيفان : ال . هوبأ هل لاق : ىنعمب تبرعأ : لاق : مصاع ال لاق ©

 . بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ال» مسا : مصاع ؛نأ) لمع لمعت
 راج : رمأ نم . مصاعي قلعتم نامز فرظ هيف لوعفم : هللا رمأ نم موبلا © :

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا . هلعفب وأ مصاعب قلعتم زورخمو ا

 لوصوم مسا : نم .عطقنم ءانثتسا وهو ءاشتسا ةادأ : الا: محر نم الإ ©

 الا عنصو نم الدب عفو عضوم يف هلأل عفر لمح يف نوكسلا لح ينبم

 ةيفانلا 2ل» رخو . ءادتبالاب عفرلا هيف تلمع امو 4ال» عضو نأل «مصاع

 ىلع ينبم ضام لعف : محر . دوجوم وأ نئاك هريدقت فوذحم سنجلل

 ةلص «محر» ةلمجو . وه هريدقت ًائاوج هيف .. رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا

 : ريدقتلا . هب لوغفم هلأل الحس بوصنم ريمض دئاعلاو ال لحم ال لوصوملا

18 



 : ريدقاتب . هلا همر نم الإ نافرطلا نم موبلا مصاعال : ىتعملاو . همحر

 نم هللا محر نم ناك الإ : ىنعمب وأ ٠ موصملا وهف هللا ةمحر نم نكلو

 . ىلاعت هللا وهو محارلا الإ مصاع ال : ريدقتلا نوكت نأ زوجو . نيئمؤملا
 الو محار لإ مصاع ال : ىنعملا اهنم تالاهتحا ةدبع ةميركلا ةيآلا هذه ينو

 | . محار الإ موصعتم الو موحرم الإ مصاع الو . موجرم لإ وصعم
 ؛سنجلا ريغ نم نيرخآلا نالاتحالاو ءسنجلا نم ءاثثتسا نالوألا نالاتحالاف
 سنجلا نم: هنأ ىلع موحرم الإ مصاع ال رهو ًاسمانخ ًالاتحا يرشغتلا دانو
 :ليقو .. موحرم ناكم الإ مصاع ناكم ال : هريدقت فاضملا فذح ليوأتب
 1 .دوجوم هنم ىنثتسملا نأل لصتم ءانثتسالا

 ' ىلع ْينبم ضام لعف : لاح . ةيفانثتسا واولا : جوملا امهنيب لاحو ©
 :ةيناكملا ةيفرظلا ىلع ةحتفلاب بوصنم لاحب قلعتم ناكم فرظ : نيب . حتفلا
 'ةمالع فلألاو عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لح يف لصتم ريدض ءافاو

 ١ . ةمضلاب عوفرم لعاف : جوملا .
 عع صفات ىهنام لعف : ناك . ةيلاتسا : هنأ :١ نيقرفملا نم ناكف ©

 'راجن «نيقرغملا نما و وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض اهمساو حتفلا
 ؛ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا : مسالا رج ةمالعو «ناك» ربخب قلعتم رورجمو
 . ٠ درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضومع نونلاو

 را يقو لسيف لأ 0 ل ااا
 © ل م 2 سس

 موا ا
 ا د: ضرأ اي ليقو «

 : لحم يف مِْضلا ىلع ينبم ىدانم : ضرأ . ءادن ةادأ : ايا. حتفلا ىلع ينبم

 ا لمفلا لعاف بلت علو لح يف كام ينل يللا لمس ٠ . بص

 .ةيلعف ةلمج لعافلا بئان نوكي ليوأتلا اذه ينو . ليقو كلذ دعب يدونو يأ

 . عفر لح يف

 لام6ء



 لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعق : كءام يغفلبا ©
 : كءام . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو ةسمدخلا

 لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم
 . ةفاضالاب رج

 . اهبارعا برعتو «يعلبا ضرأ اي) ىلع واولاب ةفرطعم : يعلقا عامس ايو ©
 . رطملا نع يفك ءاس اي : ىنعمب

 ينبم لوهجملل ينبم ىضام لعف : ضيغ . ةيبيس : واولا : ءاملا ضيغو ©

 . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : ءاملا . حتفلا ىلع

 : ىنعمب . اهبارعا برعتو «ءاملا ضيغ) ىلع واولاب ةفوطعم : رمآلا يضقو ©
 نيرفاكلا كالها متو ءاملا بضنو

 ىلع يئبم ضام لعف : توتسا . ةفطاع واولا : يدوجلا ىلع توتساو ©
 ةنكاسلا ثينأتلا ءاتب هلاصتال ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا

 : يدوحلا ىلع . ةنيفسلا ىلع دوعي يه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض لعافلاو
 . توتساب قلعتم رورجمو راج

 لعفب ةحتفلاب بوصتم قلطم لوعفم : ًادعب . تبرعأ : ليقو : ًادعب ليقو ©

 ١ ًادعب ةكئالملا تلاقو ىنعمب . ءوسلاب ءاعد وهو ًادعب هللا هدعبأ يأ ٌردقم
 . ليقل لعاف بئان عفر لحم يف هًادعب هللا هدعبأ» ةردقملا ةيلعفلا ةلمجلاو

 - تعن  ةفص : نيملاظلا . ًادعبب قلعتم رورجيو راج : نيملاظلا موقلل ©

 ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج اهنأل ءايلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم موقلل

 . لصوملاب لبج «يدوجلا»و . هتكرحو ردقملا نبيونت نع

 4 وفد

 © نيكفل وكت وول ادهن لآ قَد ببلَضْرَبك ف ىضاتَو 5

 ردقملا حتفلا ىلع ينبم ىضام : ىدان . ةيفانثتسا واولا : هبر حوت ىدانو ©

 ب اما



 او ا اا رثعتلل فلألا ىلع

 0 : : . ةفاضالاب

 :حتفلا: ىلع ينبم ضام لعف يهو «ىذان» ىلع ءافلاب ةفوطعم لاقف : بر. لاقف ©

 'فاضنم يدانم : بر : وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم :ريمض لعافلاو رهاظلا
 اءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم .٠ بر اي : اهريدقت ةفوذحم ءادن ةادأب

 ' .ةيسانملا ةكرحلاب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ًاراصتما ةفوذحملا ملكتملا

 يف ؟بكلاو . ةفاضالاب.رج لع يف نوكسلا لع ينجم لصتش ريمسف ءامياو
 1 . ءايلا فذح ىلع ةلاد هنرخآ

 - لوقلا لوقم - هبا لوعفم بصن لح يف : ةلمجلا : يلهأ نم ينبا ّنِإ ©

 ةحشفأب بوس هذ مسا : يا لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح
 لحم يف نوكسلا ىلع :ينبم لضصتم ريمض ءايلاو ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقللا
 اريمسف م ءايلاو (نِإ» ريخب قلعتم رورجمو راج : يلهأ نم . ةفاضالاب رج

 .:ةفاضالاب رج لحم يف نوكنبلا ىلغ ينبم لصتم

 "نإ» مسا : كدعو . تبرعأ : نإ ..ةفطاع : راولا : قحلا كدعو ْنِإَو ©

 رج لحم يف حتنقلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو .' ةحتفلاب بوصنم
 ًاريخ «قحلا» نوكت نأ زوجيو ةمضلاب عوفرم (ّنإ) ربخ : قحلا . ةفاضالاب

 ريخ عفر لحم يف ؛« قحلا وه » ةيمسالا ةلمجلاو . وه هريذقت فوذحم أدتبمل
 : 8 ' : . نإ

 ' ينبم لصفتم عفر يمض :: تنأ . ةفطاع واولا : نيمكاحلا مكحأ تنأو ©
 . ةنمضلاب عوفرم «تتأ» ربخ : مكحأ . ًادتبف عفر لحب يف.حتفلا ىلع

 نع ضوغ نؤنلاو ملاس ركذم عنج هنأل ءايلاب رورجم هيلا فاضم .: نيمكانحلا

 000 ش . درفملا نيونت

 و



 هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : حون اي لاق ©

 لح يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : حون . ءادن ةادأ : اي . وه هريدقب ًاناوج

 بصت

 ريمض ءاهاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ: كلهأ نم سيل هَّنِإ ©
 صقان ضام لعف : سيل .«َنإ) مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم
 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض اهمساو « ناك ١ تاوخأ نم حتفلا ىلع ينبم
 فاكلاو ؛سيلا ريخب قلعتم بصن لحم يف رورجو راج : لهأ نم .وه
 عفر لحم يف «كلهأ نم سيل» ةلمجو . ةقاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض
 نم سيل يأ . هيلع - فوصوملا - توعنملا ةلالدل تعنلا فذحو «ْنِإ) ربخ

 . نيجانلا كلهأ

 يف ةغلابم حلاص ريغ ًالمع هتاذ تلعج : برعأ : حلاص ريغ لمع هّنِإ ©
 لمعل“- تعن  ةفص : ريغ . ةمضلاب عوفرم (ْنِإ) ربخ : لمنع . ةمذ

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : حلاص . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم
 لعف : ينلأست . ةمزاج ةيهان : ال . ليلعتلل ةيفانئتسا ءافلا : ىفلأست الف ©

 ةفوذحملا ءايلاو . ةياقولل نونلا . نوكسلا همزج ةمالعو الب موزجم عاضم
 ةرسكلاو هب .لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ًاراصتخا
 . ءايلا ىلع ةلاد

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : ملع هي كل سبل ام ©

 راج : كل . تبرعأ : سيل . يلإ بلطت الف يأ لأستل . هب لوعفم

 لاح بصن لحم يف رورجمو راج : هب . مدقملا «سيل» ربخب قلعتم رورجمو

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم «سيل) مسا : ملع:. ملع نم مدقم
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 لصتم ريمض ءايلاو لمفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ: كظعأ يْنِإ ©
 عوفرم. عرابضم لعف : كظعأ . ذل سا بصن لح يف نوكسلا ىلع ينس

 لصتم' ريم فاكلاو . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريم لعافلاو ةمفلاب
 هب كل سيل «نإ» ربخ عفر لح يف «كظعأ» ةلمجو . هب لوعفم بصن لح يف

 ٍ . اذ لحم ال لوصوملا ةلص ؟«ملع

 لوعفم بصن لع يف ردصم ليوأت ةلمججلا نيلهاخلا نم نوكت ْنأ »

 ةيردصم فرح : ن نأ . نيلهاجلا نم نوكت ًالئلوأ نوكت نأ ةهارك يأ هلجأل

 هبصن ةمالعو ْنأِب بوصنم عراضم لعف :نوكت .«نأ ةلض» ةلمجلاو بصنو

 :. تنأ.هريدقت ًابوجو ةيف رتتسم ريمض صقانلا لعفلا «نوكت» مساو ةحتفلا

 رج ةمالعو «نوكت» ربخب قلعتم بصن لحم يف روزجمو راج :نيلهاجلا نم

 . اهتكرتحو درفملا نيونت نع, ضوع نونلاو ماس ركذم عنج هنأل ءايلا مسالا

 او هلعوب لردك نإ َبَرْلَك ٠
 اهوا مد سي مسوي

 © َيِرِفارتْم قمت

 ًااوجب هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ٍضام لعف : لاق : بر لاق ©
 : براي : ريدقتلا ةفوذحم ءادن ةادأب ىدانم : بر ..حون يأوههريدقت

 ًافيفخت ةفوذحلملا ملكتلا اي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم ٠ فاضم رهو

 + ةوعأ - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصت لح يف ؛ ةلمجلا : كب نوعأ يّنِإ
 .: انأ . هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عزفرم عراضم لعف

 ةفضصلا ءاب وهو دئاز فرح ءابلا ليقو ذوعأب قلعتم رورجمو راج : كب

 ةلمجز . لؤعفم لحع تلح دق اهنأل بصن : اهعضْؤمو قوصللاو لاصتالاو

 .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح هَّنإ) و «ْنِإ» ربخ عفر لحم يف ؛كب ذوعأا
 . هنإ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو

185 



 .نم هريدقت ردقم رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب : ةلمجلا : كلأسأ نأ ©

 هبصن ةمالعو ْنأِب بوصنم عراضم لعف لأسأ بصان يردصم فرح : نأ

 لصتم ريمض فاكلاو انأ هريدقت أ ايوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا

 . ةقباسلا ةميركلا ةيألا يف تبرعأ : ملع هب يل سيل ام ©

 فرح ؛ْنِإ) نم ةنوكم : لإ . ةيفانتتسا:واولا : ينمحرتو يل رفغت ًالإو ©

 طرشلا لعف عراضم لعف : رفغت . اه لمع ال ةيفان الا و ماج طرش ْ

 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا :همزج ةمالعو ْنِإِ موزجم

 برعتو (رفخت» ىلع واولاب ةفوطعم : ينمحر تو . رفغتب رورخيو راج : يل . تنأ
 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو ةياقولل 'نونلاو اهبارعإ
 . هب لوعفم

 ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج : ةلمجلا : نيرساخلا نم نكأ ©

 نإب موزجم طرشلا باوج صقان عراضم لعف : نكأ . بارعالا نم اهل لحم
 تفذحو انأ هريدقت ًايوجو رتتسم ريمض اهمساو هرخآ نوكس همزج ةمالعو
 قلعتم بصن لحم يف رورجمو راج : نيرساخلا نم . نينكاسلا ءاقتلال واولا

 نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو «نكأ# زبخب
 . كنارفغ هريدقت فوذحم «نيرساخلا» لعافلا مسا لوعفمو درفملا نيونت

 در ااعو كعك و ائئوكَسب 00 1 3 0 10 07 ل
 © لَك ضكسبُل نناتطماأو
 .ةيلعفلا ةلمجلاو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : حون اي ليق ©

 ىلع ينبم ىدانم : حون . ءادن ةادأ : اي . لعاف بئان عفر لحم يف : ةيلاتلا
 . مرن اي هللا لاق : ىنعمب ٠ بصن لحم يف مضلا
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 رمآ لعف : طْيما ٠ لعاف عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : اثم مالسب طبقا ©
 ' . طبها يا : ؛ثنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم' يمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم .
 طبها : ريدقتلا ريمضلا نم لاحب قلعتم رورجو راج : :مالسب ٠ .ةنيفسلا نم
 عم يآ ةيحاضملل هبا :امزكم كيلع (لسم وأ ًاظوفحم ًاملاس ةنيفسلا نم

 :٠ ةمالسلا نم ةفوذحم ةفطب قلعتم رورجمو راج ': انم.. انم مالس

  ..ابارعإ برعتو ؛انم مالسب# ىلع والاب ةفوطعمم ؛ :. كيلع تاكربو ©

 . كيلع ًاكرابمو

 فرطعم رورجو راج : ممأ لع . ةفطام رارلا : كعض نمم ممأ ىلعو ©

 ةينايبلا ةيضيعبتلا «نم» نم ةنوكم : نمم . هلبق يذلا رورجملاو راجلا .ىلع
 ؛َنْم» و كعم نمت ةئشان ممأ ىلع : ريدقتب ةياغلا ءاددتبال يه وأ رج فرح
 ,لدي ناكم مفرظ : عم . نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا
 لصتم ريمض فاكلاو فاضم وهو ةيفرظلا ىلع بصن لح يف ةبحاصملا ىلع
 لوصوملا ةلصب قلمتم ةلمججلا هبسشو ةفاضالاب رج ل يف حتفلا ىلع ينس

 ْ : . كعم'رقتسم وه وأ رقتسا نمت .::ريدقتلا .' ةفوذحملا

 ريا ةمضلاب عقرم رع ادم : أ ةفطاع واولا : مهعتمنس .ممأو ©
 ..هيلع لدي «كعم نما لوقلا نأل ربخلا فذح اهناو كعم نمت هريدقت فوذحم
 . عيفرم عراضم لعف : عتمن : بيرقلل فيوست لابقتسا فرح : نيسلا

 نيبئاغلا ريهض «مه١.و نحت هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمبضلاب

 . عقر لحب يف مهعتمتسا ةلمجو . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم

 م ..  ٠ ممأل ةفص

 مشا و ةمضلاب عفرم مياشم مش ١ سمي. :ةفطاع : رن: مهسمي مث

 . عوفرم لعاف : باذبع . سميب قلعتم رورجتو راج: .ميلآ باذع انم ©

 مال ٍ .. ةمضلاب اهلثم ةعوفرم باذعل - تعن ةفض : ميلآ . ةمضلاب
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 كم لت اهات كيلو إما نس

 ه© نمل ةبهماَنإَ دري ذاك لبق

 عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم ةراشا مسا : كلت : بيغلا ءانيأ نم كلت ©

 ريخ عفر لحم يف رورجيو راج : ءانبأ نم . حرن ةصق ىلا ةراشالاو ًادتبم
 : ىنعمب ضيعبتلل 'نم» و . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : بيغلا :«كلت»

 1 . بيغلا ءابنأ ضعب ةصقلا كلت

 عوفرم عراضم لعف : يحون . كلتل ٍناث ربخ عفر لحم يف : كيلإ اهيحون ©
 نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمبغلاب
 كيلا . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» و

 . ىحونب قلعتم رورجمو راج

 ةيفان : ام . كلتل ثلاث ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : اهملعت تنك ام ©

 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : تنك . اه لمع ال

 . «ناك» مسا عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا كرحشملا عفرلا

 :هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :: ملعت

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هاه» و . تنأ

 . ؟ناك» ريخ بصن لحم يف «اهملعن» ةلمجو

 عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : تنأ : كموق الو تنأ ©:
 يف رتتسملا لعافلل ديكوت وأ . هل ديكوت وأ «تنكا يف ريمضلا نم لدب '

 ىلع ةفوطعم : كموق . يفنلا ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع واولا «اهملعن»

 لصتم ريمض : فاكلاو . ةمضلا : اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم «تنأ»

 . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه : اهملعتب قلعتم رورجمو راج : اذه لبق نم ©

 . ةيفانتسا : ءافلا . ملعلا اذه لبق نم يأ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 امال



 :هريدقت ابوجو هيف راتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينيم رمأ لعف : ريصاف ©

 . كموق ىذأو سرا غلب لع رصف يأ تنأ

 .: ةبقاعلا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : !: نيقتملل ةيقاعلا ّْنِإ ©

 قلعتم عفر لحم يف رورجو راج : نيقتملل .ةحتفلاب بوصنم نإ مسا
 نع نضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالغو «نإ» ريخب

 . درفملا نيونت

 ل كا هه ريل رفرف 1
 21 اَِِ

 فيلق ىلإ ًاسون انلسرأ» ىلع واولاب ةفوطعم : ًادوه مهاخأ داع ىلإو ©

 'بوبصنم هب لوعفم : اعأ . نيرشعلاو ةسماخلا ةميزكلا ةيآلا يف ةدراولا

 نييئاغلا ريمض «مه» و ةسمخلا ءامسألا نم هْأل فلألا هبصن ةمالعو انلسرأب

 داع ينب ىلإ انلسرأو : ريدقتلا . ةفاضالاب رج لحم يننوكسلا ىلع ينبم

 ةقونلا ةحتتفلاب هلثم بوصنم «مهاخأ» نم نايب فطع : ًادوه ٠ ًادوه مهاخأ

 ّْ . نكاس هطسوأ يئالث مسا هنأل

 لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . محل لاقف يأ: موق اي لاق ©

 :فاضم. ىدانم : مق ٠ ءادن ةادأ : اي . وه هردقت ًاناوج هنيف رتتسم ريمض

 ,لصتم ريمض ءايلاو ًافيفخت ةفوذحملا ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم

 "ا . ةفاضالاب رج لحن يف

 : اودبعا ' لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : هللا اوديعا ©
 !: واولا : ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نوئلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف
 :لوعفم : ةلالجلا ظفل : هللا . ةقراف فلألاو لعاف عفر لت يف لصتم ريمض

 ا . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب

 ميملاو رورجيو راج : مكل . ال لمع ال ةيفان : ام: هريغ هلإ نم مكلام ©

 امم



 : نم : مدقم ريخب قلعتم عفر لحم يف رورجملاو راجلاو روكذلا عمج ةمالع

 ظفللا ىلع ال لحملا ىلع هلإل - تعن وأ لدب : هريغ .رخؤم أدتبم هلأل الحم
 . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو ةمضلاب عوفرم

 فرح «ففغ هّنأل لمهم فرح ؛ام2 ىنعمب: ْنِإ : نورتفم لإ متنأ ْنِإ ©

 . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : متنأ . يفن

 نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «متنأ» ربخ : نورتفم
 مكتدابعل نوبذاك الإ ىنعمب . اهل لمع ال رصح ةادأ «الا» و . درفملا نيونت

 2 هرب هر 8-2 20000 2م - 07 20 هما

 © نيكل وق ىدا] ع يجن ار عوائاآرَوَي ه١
 : ال .ةقباسلا ةيآلا يف تبرعأ : موق اي : ًارجأ هيلع مكلأسأ ال موق اي ©

 رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لأسأ. .امل لمع ال ةيفان
 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . انأ هريدقت ًابوجو هيف

 .لأسأب قلعتم رورجيو راج : هيلع .روكذلا عمج ةمالع ميملاو لوأ هب لوعفم
 . ةلاسرلا غيلبت ىلع يأ ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : ًارجأ

 أدعبم مسا : يرجأ . ةففخ اهنأل ةلمهم «ام) ىنعمب ةيفان : نإ: يرجأ ّْنِإ ©

 حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم
 . ةفاضالاب رج لحم يف

 . رج فرح : ىلع . اهل لمع ال رصح ةادأ : الإ : ينرطف يذلا ىلع الإ ©
 رورجملاو راجلاو ىلعب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا
 ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ينرطف . أدتبملا ربخب قلعتم

 هللا ىلع : ريدقتلا نأل ةلالجلا ظفل ىلع دوعي وه هريدقت ًالاوج هيف رتتسم
 ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو ةياقولل نونلا . ينقلخ يأ نرطف يذلا

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «ينرطف» ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
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 - ةنيثيزت - ةدئاز ءافلا . ماهفتسا ظفلب خيبوت فرح: ةزفملا : نولقعت الفأ ©

 ىاولاو 'نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : نولقعت ::اهل لمع ال ةيفان : ال

 ْ . لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض

 ااماَديُعي ل ةعارز نفط هذ أوتو
2 
 © نو 7” ذك لإ 1

 ةقباسلا ةبيركلا ةيآلا يف ةدراولا «مونق يل ىلع دولاب ةفوطعم : موق ابو ©

 . اهبارعإ برعتو

 لامقألا نم همراضم نأل نونلا فذح ىلع ينم رمأ لعف : مكبر اورقفتسا ©
 : مكبر . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحع يف لصتم ريمض : وأولا .

 كل ف لضم يش : فكل. شاب متل برن ب ومفم

 1 : ْ . عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضالاب

 برعتو "وزفتتنا# لع ةفوطعس : اوبوت . ةفطاع : مث هئلا اوبوت مث ©

 . اوبوتب قلعتم رورجمو راج : هيلا : اهبارعا

 ' باوج هلال موزجم عراضم لعف : لسري : ًاراردم مكيلع ءامسلا لشرب ©
 لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح نوكسلا همزج ةمالعو موزجم بلطلا

 ابوضنم هب لوعفم زطملا يأ : ءامسلا'. وه هريدقت ًانوج هيف رتتسم ريمض
 7 هوكذلا عج ةمالع ميملاو لسريب قلعتم رورجمو راج : مكيلع . ةحتفلاب
 ١ . ٌردلا ةريثك يأ ةحتفلاب بوصنم لاح ًارردم

 . ابرعتو و «لسري» ىلع واولاب ةفوطعم : مكدزيؤ : مكتوق ىلا ةوق مكدزيو ©
 هب لوعفم بصن لع يف فلا ىلع ينبم لصتم ريض : فاكلا , اهيارتعإ

 اج": مكتؤق ىلا .ةحتفلاب بوصنم.زييمت : ةوق. روجكذلا ةمالع ميملاو
 رج لأي مضل لع يتب لصتم يمض : فاك ١ مكدزيب قلعت .رورجمو

 ٠ روكذلا عج ةمالع ميملاو ةفاضإلاب

 19ه



 لعف : اوّلونت . ةمزاج ةيهان“: ال .ةيفانثتسا واولا : نيمرجم اوّلوتت الو ©
 لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم عرناضم
 ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم لاح : نيمرجم . ةقراف فلألاو لعاف عفر

 هيلا مكوعدأ امع اوضرعت الو : ىنعمب . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو
 نأ زوجيو مكماثآو مكمارجا ىلع نيرصم وأ نورصم يأ نومرجم .مشثنأو

 عم ىنعمب ريمضلا نم لاحب ًاقلعتم ةمكتوق ىلإ رورجملاو راجلا نوكي
 . مكتوق

 لوالد اعتب[ 5"
 © ينمو

 . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف:اولاق : ام دوه اب اولاق ©

 : دوه . ءادن ةادأ : اي. ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 .بارعإلا نم ال لمع ال ةيفان : ام . بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم

 مفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ةنيبب انتئج ©

 "انا و لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا .كرحتملا

 راج : ةئيبب . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 . ناهرب وأ ةجحب يأ . انتئجب قلعتم رورجمو

 عفر ريمض : نحن . «سيل» ةلزنمب ةيفان :ام . ةفطاع واولا : نخن امو ©

 . انسلو يأ 4ام» مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصفنم

 .يفنلا ىنعم : يكرات . يفنلا ديكأتل دئاز رج فرح ءابلا : انقهلآ يكراتب ©
 رجلاو بصتلا ةمالعو «امد ربخ هّنأل ًالحم بوصنم ًاظفل رورجم مسا : يكرات

 رورحي هيلا فاضم : ةهلا . ةفاضالل نونلا تفذحو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ان» و ةرسكلاب

 «انتملا يكرات» يف ريمضلا نم لاح بصن لحم يف رورجبو راج : كلوق نع ©

 ب ا١ةلا



 أ لصتم ريمض فاكلاو . كلوق نع كلذ يف نيرداص انتملا كرتن امو : ريدقعب

 ,لجأل ىنبجي لياعتلل «نعا نركت وأ ةفاضالاب رج لخ يف حتشلا ىلع ينيم

 . !1١ 1. كلوقل وأ كلوق

 برعثو «يكراتب نحن امو» ىلع واولاب ةفوطعم : نيدمؤمي كل نحن امو ©
 ؛قلغتم روزجيو راج :كل .اهتفاضا مدعل «نينمؤم» يف نونلا تتبثو . اهبارعا

03 

 هلأ 0 د لاَ ءوُسبانيِهل صح را لوف 0 يو هرم 4 راسم م -

2 06 2 
 :لعف : لوقن . ةففخم اهنأل ةلمهم ؛اما ىنعمب ةيفان : نإ: الإ لوقن ّْنِإ »

 :ةادأ : الإ: نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو عوقرم عراضم

 أ لوقم.- هب لوعفم بصن' لح يف : اهدعب ةيلعفلا ةلمجلاو :. اطل لمع ال رصح
 ٍ .. انلوق الا لوقن ام ئنعمب - لوقلا

 فلألا لع ردو عشا ىلع ينبم يناس مف : رع ضعب كارتعا ©

 لعاف : ضعب . مدقم هب لوعفم بصن لح يف لصتم ريمض فاكلاو رذعتلل
 ش . ةمضلاب عوفرم

 ؛لضتم ريمض ءان» فاضم وهو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ءوسب اذتهلآ ©
 :قلعتم رؤرخمو راج ::ءوسب . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 .٠ نونجي : انه ميركلا لوقلا يف دارملاو . ىذأب كباضأ : ىنعمب كارتعاب

 'ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : هللا دهشأ ينإ لاق ©

 ,بضن لحم يف اهدعب ةلمجلاو دوه لاق يأ .وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم
 ,ءايلاو.لعفلايهبشم ديكوتو بصن فرح : نإ لوقلا لوقم هب لوعفم
 لعف : دهشأ . «ْنإ) مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 -ا1ة5؟



 : هللا انأ هريدقت ًايوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم

 يف (هللا دهشأ» ةلمجو . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل

 . ؟نإ» ريخ عفر لحم

 نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اودهشا . ةفطاع واولا : ىفأ اودهشاو ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم ّنأل
 . تبرعأ : ينأ . ةقراف فلألاو

 ةنوكم : ام . ةمضلاب عوفرم هّنأ» ربخ : ءيرب : نوكرشت امم عيرب ©

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا ( ام ١ و رج فرصح (« نم » نم
 توبثب عوفرم عراضم لعف : نوكرشت . ءيربب قلعتم رورجملا راجلاو نمب

 ةلص «نوكرشت» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . نونلا

 .  لوصوملا

 رو عر كسل ا < اع ش

 © بورش اجو ديكو يو نم هه
 «نوكرشت» لوعفملا ةفصب قلعتم رورجيو راج : ينوديكف هتود نم ©

 هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : ينوديك . ةيفانئتسا : ءافلا

 : نونلا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفالا نم

 لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءايلاو . ةياقولا نون

 . هب 1

 بوصنم «نوديكا ريمض نم لاح : ًاعيمج : نورظنت ال مث اعيمج ©

 عراضم لعف : نورظنت . ةمزاج ةيهان : ال . فطع فرح : مث . ةحتفلاب

 ةفوذحملا ءايلاو ةياقولا نون : نونلا . نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم

 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : اراصتمخاو اطخ

 . ينولهمت ال يأ . ةفوذحملا ءايلا ىلع ةلادلا ةرسكلا تينقبو

 س19”



 تت واب وهبنا درت عكَيْإِإ 0”

 ميول و اَكَيَر

 2 ب
 ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : |: هللا لع تلكوت يثا ©

 لعف :: تلكوت . ذإ» مسا بصن ل يف نوكسلا لع يبيم لصتم ريدي
 لصتبم ريمض ءاتلا . كرختملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللا ىلع . لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم

 1 . 4نا» ربخ عفر لحم يف هللا ىلع تلكوتا ةلمجو .تلكوتب

 ميظعتلل رورجي هيف نايب فطغ وأ ةلالجلا ظفلل ةفضص : بر : مكبرو يبر ©

 : مكيرو . ةفانضالاب رج لحن يف نوكسلا ىلع ينبم لضتم ريمض ءايلاو
 ٠ لحم يف لضتم ريمض : فاكلا . اهنارعا برعتو «يبر» ىلع واولاب ةفوطعم

 0 ش . عمجلل ميملاو :ةفاضالاب رج

 رورجم : ةباد .. دئاز رج فرح : نم . ةيفان : ام: وه الإ ةباد نم ام ©
 . لصفتم عقر يمض : وه. رضح ةادأ : الإ ًادعبم هنأل الع عوفرم ًاظفل

 1 ٠ أدتبم عفر لح يف

 قلعتم رورجتو راج : ةيصانب . ةمضلاب عيفرم وهل يح : اهتيصانب ذخآ ©

 يأ ٠ ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينيم لصتم ريم ءاه» و . ذخآب

 يف ةديأ دعا ةيسالا ةلمجا اه كلام
 ا د و لع

 ةنا» مسا : . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرخ : : يبر نإ ©

 لع بم لصتم ريمض هاي ملكتلا ءب بش ام لع ةردقلاةمتشلاب يرسم

 ريخ عقر ل يف "اهتيصانب ذسخآ وه" ةلمبو . ةفاضألاب ربج لحم يف نوكسلا

 . الحم ةعوفرم اهنإل «ةباد)

 ؟ميقتسم هنإ) ربخب قلعتم عفر: لحم يف رورجيو راج :ميقتسم طارص ىلع ©

 . لداع ير نا : ىنعمب ٠ اهلثم ةرورجم طارصل - تعن - ةفص

 ساةةاع



 أم رق دل دب كأول دفا ووك

 0 ا
 لمف ؛ الات . ماج طرش فرح : ذإ . ةيفاتسا : انلا: اولوت إف ©

 واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو نإب موزجم طرشلا لعف عراضم

 ىدحا تفلح : اوارتت اهلصأو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لع يف لصعم

 . اوضرعت ئنعمب ًافيفخت نيوءاتلا
 لحم يف ءافلاب نرتقم دقب قوبسم مزاج طرش باوجج ةلمجلا : مكتغليأ دقف ©

 لعف : مكتغلبأ . قيقحت فرح دق . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا . مزج

 لصتم ريمض ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بضن لحم

 بصن لحم يف نؤكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : مكيلإ هيب تلسرأ ام ©.

 نوكسلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : تلسأ . ٍناث هب لوعفم
 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا . كرحتملا علا محشي هلاصتال

 رورجمو راج : مكيلا . تلسرأب قلعتم رورجو راج : هب . لعاف بئان عفر
 ةتاسيأف ةلجر روكذلا عمج ةمالسع ميلإو لعافلا نم ةفونع لاسب ناعم

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص :

 عوفرم عراضم لعف : فلختسي . ةيفانثتسا : واولا : يبر فلختسيو «

 ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : يبر . ةمضلاب ش

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو .ملكتملا
 «اموق» نم لدب : مكريغ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم ًاموق : مكريغ ًاموق ©

 رج لحم يف مضلا ىلع يثبم لصتم ريمض فاكلاو . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم
 دعب مكل ءافلخن مكريغ لعجي ىنعمب . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضإلاب

 . مكتدايإ
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 1 هلورضت ٠ اهل لمعال ةيفان.: ال . ةفطاع واولا : ًاكيش هنورضت الو ©

 :لعاف :عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف
 بئان : ًائيش . هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو
 ىتعمب ةئيش ًاررضا يأ ةحتفلاب بوصنم - قلطملا لوعفملا - ردصملا نع

 ا دوش نم نيش مك داوصإب هورشت ل

 ند مسا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : : يبر نإ ©

 1 الصتل ريمسم ءايلو ل اي ليكم لع ةردقلا طش ميظعملل يسم

 . ةفاضالاب رج لحم يف

 هيلا فاضم : ءيش ظيفحب قلعتم رورجتو راج : ظيفح ءيش لك ىلع ©

 . ةمضلاب عوفرم نإ ريخ : ظيفح ٠ ةرسكلاب رورجم

 فاتت نفي زهاب ه١
 ش 00 لِفلَع ب اَذَع

 بر

 «نيح) ىنعمب مزاج ريغ طرش مسا : امل . ةيفانكتسا واولا : اذرمأ :ءاج امو ©

 ::ءاج . باوحلاب قلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 نيمض «انا' و: . ةمضلاب عوفرم لعاف : رمأ .  حتفلا لع :ينبم ضام لعف

 لحم: يف ؛انرمأ ءاج» ةلمجو : ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 000 : . املا دعب اهعؤقولا . هيلا فاضم رج

 : ىجن : اه لحال مناج طرش باوج : ةلمجلا : نيذلاو ًادوه انيّجن ©
 لصتبم ريمض ؛انا و عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف

 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًادوه . لغاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع يثبم
 :٠ نيذلا .ةفطاع واولا .نكاس هطسوأ يئالث هنأل ملع مسا هنأ مغر نون دقو

 :بوصنم ىلع فوطعم هنأل بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 ينبم ضام لعف : اونمآ . ال لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : هعم اونمآ ©

 اؤكد



 ءاملاو اوئمآب قلعتم ةبحاصملا ىلع لدي ناكم فرظ : هعم . ةقراف فلألاو

 . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 رورجمو راج : انم . انيجنب قلعتم رورو راج : مهانيجنو اًنم ةمحرب ©

 ىلوألا «انيجن» ىلع واولاب ةفرطعم : ائيجنو «ةمحر» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم

 - تعن  ةفص : ظيلغ . انيجنب قلعتم رورجبو راج : ظيلغ باذع نم ©
 . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم باذعل

00 
 ل يا هي

 داع ةليبق يأ . ةمضلاب عوفرم (كلت» رب : داع . أدتبم عفر لحم يف حتفلا

 . هلحم فاضملا لحو فاضملا فذحف

 يأ داعل  تعن  ةفص عفر لحم يف : ةلمجلا : مهبر تايآب اودحج ©
 واوي هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اودحج . مهلاوحأ فصو

 : تايآب . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا

 ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : بر . اودحجب قلعتم رورجمو راج
0 

 ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : ١٠١ اوعيتاو هلسر اوصعو ©

 ةردقملا ةحتفلا «اوصع» لعفلا ل . امارعا نابرعتو «اودحج»

 . ةعامجلا واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل

 ف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هلسر
 برعتو «اودحج)١ ىلع واولاب ةفوطعم : اوعبتاو . ةفاضالاب رج لحم
 . اهبارعإ

 -لا١9ا



 'فاضم : لك . ةحتفلاب بوضنم هب لوعفم : رمأ : ديتع راّبج لك رمآ ©
 : ديدع . ًاضيأ ةرسكلاب رورجم ناث هيلا فاضم : رابج .:ةرسكلاب زورجم هيلا

 ْ . ةرسكلاي اهلثم ةرؤرجم رابحجل - تعن  ةفص

 َّي _ِ ٍ 2 ا هال وكر

 و 111 موو ةنعلاين لا وذم ٍفاوحَتَأَو ٠١

 وغم دال

 ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : اوعبتأ . ةيفانتسا : واولا : اوعبتأو ©
 . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .ةعامجلا ؤاوب هلاصتال مضلا

 ا ٠ 2. ةقراف. فلألاو .

 يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : هذه . رج فرح : يف: ايثدلا هذه يق ©
 هرج ةمالبعو هلثم روزجم ةراشالا مسا نم لدب : ايندلا ٠. يفب رج لحم

 ْ . اوعبتاب قلعتم «هذه يف رورجملاو راجلاو .رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا

 '. ةفطاع واوا . ةحتفلاب بوضنم ةبلوعفم : ةنعل : ةفايقلا مويو ةنعل ©

 ' يف يأ اوعبتاب قلعتم ةينامزلا ةيقرظلا ىلع ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : موي

 ْ ش . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :.ةمايقلا .'موي

 بصن فرخ : نإ . هل لمع ال هيبنتو حاتفتسا فرخ : الأ : ًاداع نإ الأ ©
 0 . ةحمفلاب بوصنم ّنِإ) مسا : ًاداع . لعفلاب هبشم ديكوتو

 ينبم ضام لعف : اورفك .؛ّنإ» :ربخ عفر لحم يف : ةلمبجلا : مّهبر اورفك ©

 ٠ !لعاف عفر لحم يف لصتم ريمبض : واولا . ةعامجلاو واوب هلاصتال مضلا ىلع
 7 ةحتفلاب :ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : بر «اودحجلا ىنعمب ةقراف فلألاو

 .: ىلعلا ليقو» ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاخلا يمض ؛مهق و

 0. 1 يي ار

 ليوبت مهيلع ءاعدلاو مهرفك ىلع ءادنلا عم اهراركتو الأ : داعل ًادعب الأ ©
 !نع ةبئان يهف ًادعب هللا هدعبأ : لا ًادعب . مهرمأل

 -اةما



 قلعتم رورجمو راج : داعب . ةحتفلاب بوصتم - قلطملا لوعفملا  رددصملا

 . ًادعبب

 : دوه . ةرسكلا ٌرجلا ةمالعو اهلثم ةرورجم داعل نايب فطع : دؤه موق ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 قيل ةاهادنبتن تيل ةيمز ل طلتم ١ ل يي وسم 3 5 موك كا
 هيلو ةززغتسلل هي ركرمتما ورق قار

 28 مس د

 م2 © جدن

5 
٠ 
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 نيسمخلا .ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «داع ىلإو» بارعا برعت : دومث ىلإو ©

 . دومث ينب ىلا يأ هتيملعل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب رورجم 0
 مهاخأ دومث ينب ىلإ انلسرأو يأ رّدقم لعفل هب لوعفم : ًاحلاص مهاخأ ©

 ىلع ينبم نييئاغلا ريمض «مه) و ةسمخلا ءابسالا نم هنأل فلألاب بوصنم
 بوصنم مهاخأل نايب فطع : ًاحلاص . ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : موق اب لاق ©

 بوصنم فاضم ىدانم : موق .ءادن ةادأ اي : مهل لاقف يأ وه هريدقت ًاناوج

 لصتم ريمض ءايلاو ًاراصتخا ةفوذحملا ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب
 . ةفوذحملا ءايلا ىلع ةّلاد رسكلاو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 لاعقألا نم هعراضم نأل نوئلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : هللا اوديعا ©
 ظفل هللا . ةقراف.فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض رواولا . ةسمخلا

 بصن لحم يف : ةلمجلاو . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم

 ربخب قلعتم رورجمو راج :مكل .اهل لمع ال ةيفان:ام : هريغ هلإ نم مكلام ©
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 أ عوفرم أظل رورجم : هلا . يفنلا ديكأتل دئاز رج فرح : نم .فوذحم مدقم
 . ءاطاوإ ةمضلاب عوفرم هلإل ةفص وأ لدب :.هريغ . رخخؤم أدتبم هلأل ًالح
 ..للع هلال عبات هنأل ةوريغا مسالا عفرو . ةفاضالاب رج :لحن يف لصتم ريمض

 ْ ' . ظفللا ال لحملا

 ' . ظفللا ال لحملا ىلع هلال ةيناث ةفص عفر لحم يف : ةلممجلا : مكأشنأ وه ©
 : ةيلعفلا ةلمجلاو أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصنفتم عفر ريمض : وه
 ' لمئافلاو عيشفلا ىلع ينبم ضام لعف : أشنأ. . هللربخ عفر لحم يف : هدعب

 | مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف

 : . مكأشنأب قلععم رورجبو راج : اهيف مكرمعتساو ضرألا نم ©
 ' رورجملاو راجلاو ضرألا نم مكأشنأ ىلع واولاب ةفوطعم : اهيف مكرمعتساو
 : فو : يذلا : هريدقت ًافوذحم اوه» ربخ نوكي نأ زوجيو مكرمعتساب قلعتم
 . بارعإلا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص «مكأشنأ» ةلمج نوكت ةلاحلا هذه

 . اهرايع مكلعج يأ ءاهيف مكريعتسا# ىنعمو

 . نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : هورفغتسا . ةيببس ةيببس : ءافلا ١ : هورفغتساف ©

 ! لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأ
 ! هوزفختساف يأ . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم.لصتم ريمض ءاهملاو

 1 ش , 0. مكيولذ نم

 .ارفغتسا» ىلع ةفوطعم : اوبوت . فطع فرح : مث : هيلإ اويوت مث ©

 . اوبوتب قلعتم رورجمو راجن : هيلا . امارعإ برعتو

 هنن مسا : ير . لعفلاب هبشم ديكوتو بصنت فرح : : يمر ّنِإ ©

 ل عض يو لكل ب قام ل قلة محتل هوس
 . ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 .ةفض : بيج . ةحرلا بيرق يأ ةمضلاب يفرم هذ بخ بيجم بيرق ©

 . ةيعادل بيجم يأ ًاضيأ ةمضلاب' عوفرم ٍناث ربخ وأ بيرقل

0 



 رتبته ةعزب تايم كين تكن عليا )#
 © ربو كبك 0

 راولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع يتبم ضام لعف : حلاص اب اولاق ©

 : حلاص .٠ ءادن ةادأ : اي . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 . بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم

 - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : اًوجرم انيف تنك دق ©
 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضضام لعف : تنك . قيقحت فرح :دق

 مسا عفر لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءانلاو كرحتملا عفرلا ريمضب

 «ناك» ربخ : اوجرم . تنك ريخب قلعتم رورجمو راج : انيف .(«ناك»

 . امدنع ًالمؤم ىنعمب ةحتفلاب بوصنم

 : اذه . ًاوجرمب قلعتم ةحتفلاب ةيفرظلا لع بوصنم فرظ : لبق : اذه لبق ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا

 عرفرم عراضم لعف : ىهنت . ماهفتسا ظفلب خيبوت ةزمه ةزمه لا : اذاهنتأ ©
 : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب

 . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ٍريمض ءان» و . تنأ
 نأب بوصنم عراضم لعف : دبعن . بصان يردصم فرح : نأ : ديعش نأ ©

 «ْنأل و . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو

 ةلمجو هدابع نع يأ ردقم رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو

 قلعتم رورجملاو راجلاو انه لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «اهدعب امو دبعنا
 . اناهنتب

 :ام . انؤابآ دبعي ناك ام يأ ةيضام لاح ةياكح : ةلمجلا ؛ اًنواِبآ دبعي ام ©
 لعف : دبعي. هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 لصت ريمض هان» و ةمضلاب عوفرم لعاف : ءابا . ةمضلاب عوفرم عراضم

 7١س



 ! لوضوملا ةلض ءاتؤابآ دبعي» ةلمجو . ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 ا . 'بارعالا نم اه لحم ال

 ' لعفلاب هبشم ديكوتو بضن فرح : نإ . ةيفانئتسا :واولا : كش ىفل انثإو ©
 . مالا ماللا نإ مسا بصن لحم يف نوكسلا يلع ينبم لصتم ريمض ءانا و

 :, «نإ» زبخب قلعتم عفر لحب يف رورجمو راج : كبش يف : : «ةقلحزملا» ديكوتلا

 : ىلع ينبم لوصوم مسا «ام» و رج فرح نم : اهلصأ : ام : انوعدت امم ©

 . ىلع ةردقملا ةمضلاب عرفرم عراضم لعف : وعدت . نمبرج لحم يف نوكسلا
 :ريمض « ان. »و . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقشلل واولا

 ْ .:كشب قلعتم «ام) رورجملاو راحجلاو هب لوعفم بصن لحم يف لصتم

 ! كشل - تعن - ةفص : بيرم . وعدتب قلعتم رورجمو راج : بيرم هبلإ © ش

 . لوطصوملا ةلص هيلا انوعدت» ةلمجو ةرسكلا رجلا ةمالصو اهلثم ةرورجم

 ةَمْحَني لَكَ 75 :تاقططسا فأر امَوْيْلاَك
 ا © ٍريِضَن عود قوة ل ومآ مدرسي مو

 ,هيف لقسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : لاق: موق اي لاق ©
 ' ةردقملا ةحّتفلاب فاضم ىدانم : موق . ءادن ةادأ : أي. . وه هريدقت ًاناوج

 ؛ ىلع ينبم لصتم ريمض ًاراصتنخا ةفوذحملا ءايلاو . ملكتملا ءاي لبق ام ىلع
 . :ةفوذجملا ءايلا ىلع ةلاد : هرخآ يف.ةرسكلاو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 ! وقم - هبأ لوعفم بصن لحم يف : اهالت امو ةلممجلا .' ينوربخ يأ : متيأرأ ©

 ىلع .ينبم. ضام لعف : متيأر . اهل لحم ال ماهفتسا ةزمه ةزمهلا -لوقلا

 مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاثلا كرحتملا عقرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 ا ا تاب يح

 لع ينبمأ صقان ٍضام لعف : تنك . مزاج طرش فرح : !: تنك ْنِإ ©

 ' ' ءاتلاو ْنِإب مزج لحم يف طرشلا لعف كرحتلا عف ةرلا ريمي هلاصتال نوكلا
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 . «ناكا مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 فرحو «ناكا ربخب قلعتم بصن لحم يف رورجيو راج : يمر نم ةئيب ل
 ىلع ينااوردق : ريدقتب وأ ىنعمب ةنيب ىلع هنأ نيقي ناك هنأل كشلل رجلا

 ةفصب قعلتم رورجبو راج : يبر نم . ةقيقحلا ىلع يبن ٍينأو ناهربو ةجج

 . ةفاضالاب رج لح يف لصتم ريمض ءايلاو ةئيب نم ةفوذحم

 حتفلا يلع ينبم ضام لعق : يئاثآ . ةفطاع واولا : ةمحر هنم يناتآو ©
 نونلا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا

 .لوأ هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو ةياقولل
 اهنم ةمدقم ةفص هلأل «ةمحر» نم لاح بصن لج يف رورجبو راج : .هنم

 . ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم : ةمر . ةربنلا : ىنعمب : انه ةحرلاو

 لح يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج : ةلمجلا : هللا نم ينرصني نمف ©

 نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : نم . طرشلا باوجل ةطبار ءافلا : مزج

 ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ينرصني . أدتبم عفر لحم يف
 ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو ةياقولل نونلا . وه : هريدقت ًاناوج هيف رتتبسم
 قلعتم ميظعتلل رورجيو راج : هللا نم . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
 لحم يف هللا نم ينرصني» ةلمجو ينرصنيب

 . «نم» ربخ عفر

 ىلع ينبم ضام لعف : هتيصع . مزاج طرش فرح : نإ : ةثيصع ْنِإ ©

 : ءاتلا ..نإب مزج لحم يف طرشلا لعف كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 ىلع ينبم لصتم ريمض ءاطلاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 . هاتعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا

 . هناحبس هنم ينرصني نمف بر يأ هتيصع نأ : ريدقتلا

 : يننوديزت . اه لمع ال ةيفان : ام . ةيفانعسا : ءافلا : يئئوديزت امف ©

 ينبم لصتم ريمض ءايلاو ةياقولا نون نونلاو نونلا توبثب عوفرم عاضم لعف
 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو ءانثتسالا ىلع برصنم : ريغ : ريسكت ريغ ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ريسخت . فاضم
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 اتا طل اهل دك رات 14
 بوادي وس كو

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تيرعأ : موق اي . ةفطاع واولا : هذه موق | ابو ©

 ٍْ 1 . أدتبم عفر لح يف رسكلا ىلع ينبم ةراسشا مسا :«

 ٠ : ةلالجلا ظفل هللا , ةمضلاب عوفرم ؛هذه» ربخ : ةقان : ةيآ مكل هللا ةقان ©
 مز لح يف درو راج ١ مكل ٠ ةرسكلاب ميظعتلل زورجم هيلا فاضم

 ' بوضنم لاح : . اهل ةفص تناكل ترخأت ول اهنأل اهنم ًالاح ةيآب قلعتم

 : لمفلا ىنعم نم شالا مسا هيلح ل ام اهي لمع د ةسحفلاب

 ' لعف: : اهزعد وأ اهوكرتا يأ : اهؤرذ . ةيفانكتسا : ءافلا : لكأت اهورذف ©

 ١ ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ

 | لحت يف نوكسلا ؛لع ينبم لبصتم ريمض «اها و لعاف عفر ل يف لصتم
 | ةمالعو بلطلا باوج هلأل موزجم عراضم لعف : لكأت . هب لوعفم بصن

 ْ . يه هريدقت ًااوج رتتسم ريمض لعإفلاو نوكسلا همزج

 : رورجم هيلا فاضم : هلل ا . اهورذب قلعتم رورجيو رانج : هللا ضرأ يف«

 . لاح بصن لحم يف ؛هللا ضرأ يف لكأت» ةلمجو . ةرسكلاب ميظعتلل

 : اوسمت ٠ ةمزاج ةيهأان : ال . ةيفانئتسا : واولا : ءوسي اهوسمت الو ©

 ٠ يف لصتم مَ واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف

  لوعقم بصن لع يف نوكسلا لع ينيم لصتم ريمسخ ءاها و لعاف عقر لخ

 . اهوسمتب قلعتم رورجتو راج : وسم .٠ هب

 : ١ فطع فرح يهو «اليكلا ىنعمب ةيببس : ءافلا : بيرق باذع مكذخأيف ©

 ' : ةيصن ةمالعو ءافلا دعب ةرمضم ْنأب بوصنم عراضم لعف : مكذخأي

 . هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم يمض: فاكلا . ةحتفلا

 | ةفص : بيرق . ةمضلاب عوفرم لعاف. : باذع . روكذلا عمج ةمالع ميملاو
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 ةلص «بيرق باذع مكذخأي» ةلمجو ةمضلاب اهلثم ةعوفرم باذعل - تعن -
 ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا «نأ» و . اهل لحم ال ةيردصملا «نإ»

 مدع مكنم نكيل : ريدقتلا . قباسلا مالكلا نم عزتنم ردصم ىلع فوطعم

 . لجاع باذع يأ . مكب بيرق باذع لوزن مدقم ءوسب اهسم

 88 وبوذَخ دعو إد رابأ دلو سِاْفأوْنَع لاهور 0 4 سوة يل ع رك اس وجرب
 هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورقع . ةيفانئكسا : ءافلا : اهورقعف ©

 لصتم ريمض «اه» و لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةيفانثتسا : ءافلا : لاقف ©

 . حلاص مهل لاقف يأ وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم 3
 :اوعتمت - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف:ةلمجلا : مكراد يف اوعقمت ©

 واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف

 رورجمو راج : مكراد يف . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو ارعتمتب قلعشم
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 : مايأ . اوعتمتب قلعتم ةحتفلاب بوصنم نامزلا فرظ نع بئان : مايأ ةثالث ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 : ماللا . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ: دعو كلذ ©

 ةمضلاب عوفرم ريخ : دعو . باطخلل فاكلاو دعبلل

 : بوذكم .ةمضلاب هلثم عوفرم : دعول - تعن - ةفص :ريغ : بوذكم ريغ ©

 فذحب فرظلا يف عستاف هيف بوذكم ريغ يأ ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم
 مويو « هلوق نم دوهشم موي : انلوقك هب لوعفملا ىرجم هئارجاو فرحلا
 . هاندهش



 قصوى زخ نموا ةَمحَر محم 1 ا ارا
 0 ريم فلام بَ

 رب هع ون نيثاو اضئاص انيجن نما اج الا

 : : . .نينسمخلاو ةنماثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : انم

 ' ىلع فوطعم رورجتو راج : ىزخ نم . ةفطاع واولا : ذئموي يزخ نمو ©

 : يزخر 09 كلذ يزخ نم مهانصلخو 'ىنعمب مهانيجنو .ريدقتب !انيجن»
 مسا 3 . ًاضيأ فاضم وهو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضنم : موي .فاضم'

 : هنوكس « ؛ نينكالا ءاقعلا يم الخل ساب كرس يذلا وكلا لع ينبم

 ! ثيخب اهُيزمل ذإي» ةملك تنون دقو . ةفاضالاب رج لحب يف نيونتلا نوكسو

 ْ . فورحلا ىلإ فاضت ال ءاسألا نإ

 ل ةدإ» مسا : بر . لعفلاب هيشم ديكوتو بصن فرح :.نإ: كير ْنِإ ©

 | ... ةفاضالاب رج لح يف لصتم يمض فاكلاو ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم

 . ! عقر لحم يف حتفلا لع ينبم لصفنم عفر ريمبض : وه : زيزعلا ّيوقلا وه ©

 | يوقلا وه# ةلمجو ةمضلاب حدملا ىلع عوضرم اوه» ربخ : يوقلا . ًادتبم

 ! اهلثم ةعوفرم يوقلل - تعن - ةفص : .زيزعلا .«ْنإ .ربجن عفر لحم يف ازيزعلا
 .ةملكو هل لع ال دامع فرح وأ لصف ريمض ةره» برعي نأ زوجيو ٠ ةمضلاب

 :(نِإف ربخ «يزقلا»

 ١ فج ريو ف أوك 55 رلظَيرَدَكَلَو ©
0 

 .. عقلا لع ينم نيام لمف : ذخأ . ةقطاع ىلا : اوملظ نيذلا ذخأو ©
 | . مدقم هب'لوعنفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم لوبصوم مسا : نيذلا
 ريم واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضانم لعف : اوملظ

 سكك



 ال لوصوملا ةلص «اوملظ» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 . بارعإلا نم اه لحم
 ىنعم ىلع «ذخأ» لعفلا ركذ دقو . ةمضلاب عزفرم لعاف : ةحيصلا ©

 . ظفللا ال ديدشلا توصلا «ةحيضلا»

 ضام لعف : اوحبصا . ةيببس : ءافلا : نيمثاج مهرايد يف اوحبصأف ©

 «مه) و نيمئاجب قلعتم رورجبيو راج : رايد يف . ةقراف فلألاو «حبصا»

 مس يذل

 © . ملل وير اوك أَو ' نال اهيفاوكنيأ نك 4
 هبشم فرح يهو ةليقشلا ؛نأك: نم ةففغ : نأك : اهيف اونغي مل ْنأك ©

 مزجو يفن فرح : ل . مهنأك : هريدقت رتتسم نأش ريمض : اهمساو لعفلاب 1

 : واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف: اونغي . بلقو

 قلعتم رورجمو راج : اهيف . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 عم «نأك» و . ففخملا «نأك» ربخ عفر لحم يف هاهيف اونغي ب مل» ةلمجو اونغيب

 . «نيمئاج» ريمض نم لاح بصن لحم يف اهربخو اهمسا

 ديكوتو بصن فرح : ّنِإ . هيبنتو حاتفعسا فرح : الأ: ادومث ّنِإ الأ ©
 أرقتو . ةدئاز فلألاو . ةحتفلاب بوصنم «ْنإ) مسا : دومث . لعفلاب هبشم
 فرصلا نم هعنميو ربكالا بألا وأ يحلا ىلا باهذلل فرصلاب «دومث»

 .٠ ةليبقلا ىنعمب ثينأتلاو فيزعتلل

 داوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ٍضام لعف : مهبر اودحج يأ : مهبر اورفك ©
 : بر . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا

 نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم

 : نإ ربخ عقر لح يف «مهبر اورفك» ةلمجو . ةفاضالاب رج لح يف

 اساكثالاب



 1 مهيلع ءاعدلل : ًادعب .. هيبنتو حاتفتسا فرح : الأ: دومثل ًادعب الإ ©

 . ًادعب هللا مهدعبأ : ريدقتلا فوذحم لعفب ةحتفلاب بوضنم قلطم لوعفم

 | عونمم اهنأل ةحتفلا هرج ةمالعو ماللاب رورجم مسا : دومثا .رج فرح : ماللا

 ةليبقلا ليوأتبو فيرعتلاو ثينأتلل فرصلا نم «دومث» تعنمو . فرصلا نم

 00 ٠ ادعيب قلتم رورجللاو راجلاو

 ع 0 و رو 20 2و دم

 اكس لاق املس كمْ هي كيث ٌتَدَاَحَرَيَيَو 4

 0 زينل هاج نأ كب

 !فرخأ : دق . ءادتبالاو ديكوتلل ماللا . ةيفانغتسا : واولا : تءاج دقلو ©

 ١ 2 ثيناتلل ءاتلاو حتفلا ىلع. يثبم نضام لعف : تءاج . قيقحت

 لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا و ةمضلاب عوقرم لعاف : انلسر ©
 ّْ . ةعامج لسرلا نأل لعفلا َتْنَأ دقو .' ةفاضالاب رج

 نم عنك مسا هل هرسآ نوني لو ةححضفلاب بوصصنم هب لوصشم ميهاربا ©

 ش . ةيملعلاو ةمجعلا ىلع فرصلا

 ىلع ةردفملا ةرسكلا مسالا رج ةمالعو تءاجيب قلعتنم رورجتو راج: ىرشبلاب ©

 .'دلولاب ةرشبت ميهاربا ةكئالملا نم انلسر تءاج : ىنعمب . رذعتلل فلألا

 . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا لع ينبم ضام لعف : اولاق : ًافالس اولاق ©
 'قلطم لوعفم : ًامالس . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا
 !: هلصأو هنع هب نختسم لعفلا دسم دس ردصم .يأ ردبصملا ىلع بوصنم

 اهب لوعفم بصن لحم يف «ًامالس كيلع ملسنا ةلمجو ًامالس كيلع مث سن

 . اولاق لوعفم «ًامالس» نوكي نأ زوجنو - لوقلا لوقم -

 هيف 'رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : مالس لاق ©
 أدتبمل ةميفلاب عوفرم ربخ :مالس. ميهاربا لاقف نأ وه هريدقت ًالاوج

 ًافوذحم هربخو ادتبم نوكي وأ مالس يرمأ وأ . مالس مكرمأ هريدقت . فوذحم

 آمال



 لوعفم بصن لح يف ةيمسالا ةلمجلاو .مكيلع مالس وأ مالس مكيلع :هانعم

 . - لوقلا لوقم - هب

 ىلع ينبم ضام لعف : ثبل . اط لمع ال ةيفان : ام . ةيببس ءافلا : ثيل امف ©

 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا
 امو (ْنأ» و «ثبل» بارعا برعي : ءاج . يردصم فرح : ْنأ : ءاج ْنأ ©

 ءيجملا يف ثبل اف : يأ ردقم رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت

 ثبلب قلعتم رورجملاو راجلاو . ءيجملا نع رخأت ام وأ أطبأ ام ىنعمب هب

 ةلمجو . هئيجم ثبل اف : ريدقتب . ًالعاف عفر لحم يف ليوأتلا نوكي نأ زوجيو
 . بارعالا نم اه لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «ءاج»

 : ةراجحلا قوف يوشم يأ: ذينح .ءاجب قلعتم رورجبو راج : ذيذح لجعب ©
 . ةرسكلا هرج ةمالعو هلثم رورجب لجعل  تعن  ةفص

 ورو هوقو سك

 قالا مج ٌُهنيَصِقاَ عبي الرب 7٠١
 هه طارة

 ىنعمب مزاج ريغ طرش مسا : امل . ةيفانعتسا : ءافلا : مهيديأ ىأر املف ©

 ةقلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن ل يف نوكسلا ىلع ينبم (نيح»
 رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىأر .باوجلاب

 بوصنم هب لوعفم : يديأ . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 يف «مبيديأ ىأر» ةلمجو ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و ةحتفلاب

 . ةفاضالاب رج لحم

 ىنعمب ؛ىأر» لعفلا نأل لاح بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : هيلإ لصت ال © ٠
 ::لصت .اهل لمع ال ةيفان: ال. ةئيه ىلع تءاج هدعب ةلمجلاو ساوحلاب ةيؤرلا
 . يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف
 . لصتب قلعتم رورجمو راج : هيلا
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 . ىلع ينبم نيفام لعف : .ركن ١ اهل لعع ال مزاج ريغ باوج : ةلمجلا : ْمُهَرِكَن ©
 . تم فيلا يمص مع وطهر رج ع يش لاا يللا

 ل . هب لوعفم بصن: لحم يف نوكسلا ىلع .

 : نم .اهيارعا برعتو ةركذا لع واولاب ةقوطعم : ةفيخ مهنم سجوأو ©

 | قلعتم زورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نيبئاغلا ريمنض «مه» و رج فرح
 . ًافوخ مهنم رمضأو ىتعمب : ةحتفلاب :بوصنم هب لوعفما : ةفيخ : سجوأب

 . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لغف :: هل اولاقف يأ : اًولاق ©
 : . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتسم ريمض وارلا

 ! ةيهان : ل لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف ': ةلمجلا : فخت اال ©

 : تفذحو ةرخآ نوكس همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعلف : فخ .٠ ةمزاج

 : . .تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال ٍفألا

 ' هون تمغدأ دقو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ: انلسرأ اذإ ©

 ! بص لحم ايف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض نانا و .. نيملكتملا ريمضب

 , واني هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم لوهجملا ينيم نواس لعف لسرأ : «نإ»
 » ٠ لعاف بئان عفو لح يف نوكسلا ىلع يشمس لصصتس ريمصف لنا

 . «نإ» ريخ غفر لحم يف «انلسسرأ»

 1 رورج هيلا فاضم : طول . انلسرأب قلعتم رورجتو راج : طول موق ىلإ ©

 | هطسوأ يثالث مغر فرصلا نم عنمي مو ةرسكلانب
 0 أ . نكاس

 1 © تقنين اكن يومنا اه 1 كين مترف رت“
 ' يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيضارتعا وأ ةيلاح : راولا : ةمئاق هتأرماو ©

 ا . ةمضلاب :عوفرم أدتبم : هتأرما . اهل لحم ال ةيضارتعا وأ ٠ لاح بضن لحم

 بخ : ةعئاق . ةفاضالاب رج لح يف مضلا لع ينبس لصتم ريعض ءافاو

 00000 :ةمضلاب عوفرم .أدتبملا

 سا



004 .- 
 ءاث ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تكحض . ةيببس : ءافل : ٌتَكِحْضَف »

 ا

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم نضام لعف : رشب . ةيفائئتسا ءافلا : اه انرشيف ©

 ريمض «اه) و لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريم هانا و انب

 ةيملعلاو ةمجسعلا ىلع فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا

 قلعتتم رورجمو راج : ءارو نم . ةفطاع : واولا : قحسا ءارو نمو ©

 . بوقعي قحسا ءارو نم اهل ائبهوو :ريدقتب «انرشب)» ىلع فوطعم فوذخمب

 فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب رورجم هيلا فاضم : قحسا

 ٠ . ةيملعلاو ةمجعلا ىلع
 فرصلا نم عرنمم هنأل مسالا نوني لو ةحتفلاب بوصنم هب لرعفم : بوقعي ©

 . هتيملعو هتمجعل  نيونتلا

 ©« بية لادعَتإ اعتبار وياأَوذ[ءاقيوي كلك
 اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تلاق ©

 . يه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 ةبلقنم فلألاو فاضم بوصنم ىدانم : اتليو . ءادن ةادأ : اي: اًقلفو اي ©

 يف ليولاو . ابجع ايو افحل : انلوقك . ةفاضالاب رج لحم يف ملكتملا ءاي نع
 . منهج يف داو وه ليقو . .كلهو رسحت : هانعم هل لعفال ردصم : لصألا

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : دلأ . ماهفتسا ظفلب بيجعت ةزمه ةزمهلا : دلأأ © .

 . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 ريمض : انأ . لاح بصن لحم يف اهدعب ةلمجلاو ةيلاح واولا : زوجغ انأو ©

 عوفرم ربخ : زوجع . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر

 . ةمضلاب
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 يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . ةفطاع واولا : ًاخيش يلعب اذهو ©
 ءاي.لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلاب عوضرم ؛اذها ربخ : يلعب ٠ أدتبم عفر لح

 ًاخيش . ةفاضالاب رج.لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم :ريمض ءايلاو ملكتملا
 ال, يأ ةدكؤم لاح يهو ةراشالا مسا هيلع لد اهب ةحشفلاب بوصتم لاح

 اا . لماع ةلمجلا يف نوكي نأ يعدتست

 ١ مسا :اذه .لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح: نا : بيجع .ءيشل اذه ّنِإ ©

 .  ةقلحزم. ديكوتلل ماللا .نإ مسا بصن .لحم يف نوكبسلا ىلع ينبم ةراشا .

 | ةعوفرم ءيثل - تعن - ةفص : بيجع . ةمضلاب عوفرم «َّنِإ) ربخ : ءيش

 رص
 يباله مكه مكرَووَطادَمَي ام نمبر 7١ دمر 024 هرشأ و 7 لك ل هول

 اولا ..ةعامجل داب هلاصنال مضلا لع ينبم سينام لعف : اولاقف يأ : اولاق ©

 0 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 ! عوفرم عزاضم لعف : بيجعت . ماهفتسا ظفلب راكنإ ةزمه ةزمملا : نيبجعتأ ©
 ا ٠. لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو نونلا توبشب

  دورجم هيلا قاضم : ةلالجلا ظفلو نيبجعتب قلعتم .رورجيو راج : هللا رمأ نم ©

 1 . ةرسكلا : رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل

 / بجنعتلا راكنإ اب للع اه لحال ةيفانتسا ةلمجلا : هتاكربو هللا ةمحر ©
 ' هيلإ فاضم : هللا . ةمضلاب عوفرم أدتبم : ةمحر .. بجعتلاو كايإ : ىتعمب

 ش ةعوفرف «ةمحر» ىلع واولاب ةفوطعم : هتاكربو 8 ةرسكلاب ميظعتلل رو

 ْ . ةفاضالاب رج لحم يف:مضلا ىلع ينبم لضتم ريمض ءاحلاو اهلثم

 .روكذلا عمج ةمالع ميملاو أدتبملا ربخب قلعت عفر لحم ين رورجمو راج : مكيلع ©
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 بوصنم : اي : اهريدقت ةفوذحم ءادن ةادأب ىدانم : لهأ : تيببلا لهأ ©

 : تيبلا . صاصتخالا ىلع فوذحم لعفل هب ًالوعنم نوكت نأ زوجيو ةحتفلاب
 . تازجعملا طبهمو ةوبنلا تيب لهأ : ىنعمب ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 ريمض ءاهلاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ : ديجم ديمح هَّنِإ ©
 «ديمحاو .هللا َّنِإ يأ نإ مسا ميظعتلل بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 - تعن  ةفص : ديجم .'ةمضلاب عوفرم «نإ) ربخ «ديمحا و . لوعفم ةغيصب

 . ةمضلاب عوفرم ّنإل ٍناث ربخ وأ ديمحل

 «© طور وكن الري شلة إََبعَدآكم ١ ؟
 طرش مسا : امل. ةيفانعسا : ءافلا : عورلا ميهاربا نع بهذ اًملف ©

 ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيح» ىنعمب مزاج ريغ
 . رج فرح : نع . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : بهذ . باوجلاب ةقلعتم

 عونمم هّنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو نعب رورجم مسا : ميهاربا
 لعاف : عورلا . بهذب قلعتم رورجملاو راجلاو هتيملعو هتمجعل فرصلا نم

 . ةفاضالاب رج لحم يف «عورلا ميهاربا نع بهذ» ةلمجو ةمضلاب عوفرم
 ١ . رعذلا يأ : عورلاو

 حتفلا ىلع ينبم ضضام لعف : هتءاج . ةفطاع : واولا : ىرشبلا هتءاجو ©

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو ال لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو

 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : ىرشبلا . مدقم هب لوعفم بصن لحم
 . رذعتلل فلألا

 :هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عرفرم ضام لعف : انلداجي ©

 ةلمجو . هب لوعفم بضن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض كانا ووه
 عورلا لدبأ : ريدقتب طرشلا باوج ىلع ةلاد اهل لحم ال ةيفانغتسا «انلداجي»
 امنإو «ل» باوج يه ؛انلداجي» يف ليقو . انتلداجمل نطف وأ انلسرا لادجب

 . ىضاملا ىنعم ىلا عراضملا درن 4ل» َّنِإ ليقو لاحلا ةياكحل هعراضم اهب ءيج
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 00 . انلداجي لبقأو . انلداجي ذأ :: ريدقتلا نوكي نأ زوجيو

  عئمي مو ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : طول .هلح هيلإ فاضملا لحو فاضملا
 . نكاس هطسوأ يثالث مسا هل هتيملعو هتيمسجسع مقر  نيونلا - فرصلا نم

 0 تفالاإلو ايه ا #0

 ٠ بونصنم «ْنا مسا : ميهاربا . ديكوتو بصن فرح: : ميهاريا نإ ©
 ١ : . هتيملعو يجعل ؛ نوني 0 ةحتفلاب

  ةعوقرم ءايسأ اهدعب امو ةقلحملا ديكوتلا مال ماللا :| !بيبنم هاوأ ميلحل ©

 : . كنإ)ا رابخأ اهمأل ةمضلاب

 © 21110 منك ومب ا/ك

 . هل تلاق يأ لوقلا ةدارإ ىلع هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمججلا : ميهاربإ اي ©
 , لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : ميهاربا . ءادن ةادأ : اي . هتدان وأ ةكئالملا

 ! ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : ضرعأ : اذه نع ضرعأ ©
 : اذه . :ضرعأب قلعتم رورجمو راج : نع . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 ١ يأ ' لادا ىلإ ةراشالاو نعب رج لحم يف .نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا

 ١ 1 1 . لادجلا اذه نع ضرعأ

 . ءاهأو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح :.ن !: كبر رمأ ءاج دق هنإ ©

 0 قي فوح اد لسا بصنع قولا لع ينس أش رمست

 .٠ ةمضلاب جوفرم لعاف : رمأ ٠ حتتلا لع ينم نضام لع : ءاج

 فنا لح مقل لحق «كير رمأ ءاجدقف ةلجو . ةفاضالاب رج ل يف
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 ؛مه) و ديكوتو بصن فرح : نإ . ةفطاع واولا : باذع مهيتآ مهنإو ©
 «َّنِإف ريخ  «يتآ» و هنإ» سا بن لع ىف نرخ لح بم نقلا يم

 ىلع ينبم نييئاغلا ريمض «مه» و ة ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 عوفرم يتآ» لعافلا مسال لعاف : باذع . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 . ةمضلاب 1

 : دودرم . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم باذعل - تعن  ةغفص : ريغ : دودرم ريغ ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

2 

 كاوا مهيد هبي ئباطو 0س ْثءَعلَو 7
 أ

 مزاج ريغ طرش مسا : ال . ةفطاع واولا : اطول انلسر تءاج املو ©
 ةقلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيح» ىنعمب

 ال ةئكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تءاج . باوجلاب

 ىلع ينبم لصتم ريمض انا و ةمضلاب عوفرم لعاف : لسر . اهل لحم
 ملو ةنونملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : اطول . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا
 . نكاس هطسوأ يثالث مسا هنأل هتيملعو مغر فرصلا نم عنمي

 .٠ ةفاضالاب رج لحم يف «انلسر تءاجا ةلمحو

 . مهئيجت هءاس : ىنعمب اهل ل ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : مهب ءيس ©

 يف رورجمو راج : مهب . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : ءيم

 . لعاف بئان عفر لح

 : قاض .ًاردص مهب قاض وأ هتقاط هب تقاض :ىنعمب : ًاعرذ مهي .قاضو ©
 . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف
 يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و قاضب قلعتم رورجو راج : مهب

 . ةحتفلاب بوصنم زييمت : ًاعرذ .. ءابلاب رج لحم
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 برعتو «قاض» ىلع واولاب ةفوطعم : لاقو : بيصع موي اذه لاقو ©

 يخش < موي. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . اهلثم

 . ةمضلاب هلثم ةعوفرم مويل - تعن - ةفص : بيصع . ةمنضلاب عوفرم «اذه»

 . لاقل هب لوعفم بصن لحم .يف ةيمسالا ةلمخجاو

 ناين 0 ا 7
 وو لَم ان رد باو
 ا و ورد قص

 هد سن را عوق هجوم

 |لعاف : هموق . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو ةمضلاب عوفرم

 أمزال عراضم لعف : نوعربي . .لاح بصن لحم يف : ةلمجلا : هيلا نوعرهي ©

 :«نوعرسي» ىنعمب لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم
 ا لا نع تمس يا لامنألا نم هلل يال لحقن برصأ دي

 نوقاسيا ىنعملا ناك اذا امأ . خلا ٠. . . مكز عرف : وحن لوهجملل

 لع يف لاو لرهجسلل انبم نوكي ىلا اذه يف ًامفد نوعفدي مه أك هيلإ

 ': هيلا . ًانفعب مهضعب ثحي مهعأك هيلا نوثحتسي ىنعمب . لعاف بئاث. عفر

 1 : نوعرهيب:قلعتم رورجمو زاج

 ؛نأ زوجيو اهل لحم ال ةيضارتعا ةلمج : اهدعب امو ةيضارتعا واولا : لبق نمو ©
 ! .رج فرخ : نم ..ًالاح بصن لحم يف اهدعب ةلمجلاو ةيلاح واولا نوكت

 تقولا كلذ لبق نمو : ريدقتلا . نمب رج لحم يف منضلا لع يئبم مسا لبق
 .راجلاو ةفاضالا نع هعاطقنال مصضلا ىلع مسالا ينب هيلا فاضملا فدخيو

 . اوناكب قلعتم رورجلاو

5١65 



 هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوناك : تائيسلا نولمعي .اوئاك ©:

 . ةقراف فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولمعي
 قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تائيسلا . لعاف
 . «ناك» ربخ بصن لحم يف «تائيسلا نولمعي» ةلمجو . ماسلا ثنؤملا: عمجب

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : موق اب لاق ©

 ةحتفلاب بوصنم فاضم ىدانم : موق . ءادن ةادأ : اي . وه هريدقت انا :

 رج لحم يف لصتم ريمض : .ءايلا . ةفوذحملا ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا

 . هيلع ةلاد ةرسكلاو ةفاضالاب

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : اهالت امو ةلمجلا : يقانب ءالؤه ©

 نم لدب : يتاثب . ًأدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالؤه

 ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو اهلثم عوفرم ؛«ءالؤه»

 تفذح دقو . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو

 ' . ًاراصتخا «موق ايف ءاي

 ريمض : نه .«ءالؤه» ربخ عفر لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : مكل رهطأ نه ©
 عرفرم «نه# ريخ ؛رهطأ» و أدتبم عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر
 يأ «لعفأ» نزو ىلع  نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنأل نوني لو ةمضلاب

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو رهطأب قلعتم رورجبو راج: مكل . ليضفت ةخيص
 . ؟مكل رهطأ نه» كلذكو ًاربخو أدتبم «يتانب ءالؤه» بارعا بوصألاو

 نأل نونلا فذح ىلع يئبم رمأ لعف : اوقتا . ةيفانثتسا : ءافلا : هللا اوقتاف ©

 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمبض واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعياضم

 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا . ةقراف

 : نوزخت . ةمزاج ةيهان : ال . ةيفانتسا واولا : يفيض يف نوزخت الو«

 ةياقولا نون نونلا . نونلا فذح : همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف

 كل



 .ىلع ينبم لصتم ريمض يفو ًاراصتمخا ةفوذجملا ءايلا ىلع ةلاد ةرسكلاو

 '. نوزختب .قلعتم رورجمو راج :يفيض يف .هب لوعفم بصن لح يف نؤكسلا

 يف لضتم ريمض ءايلاو عمجلاو درفملا اهيف يوتسي ةملكلاو يف ينويض يف. يأ
 ٠ ةفاضالاب رج لحم

 ينبه ضام لعف : سيل. ماهفتسا ظفلب خيبوت ةزمه ةزئمهلا : مكنم .سيلأ ©
 : مدقم سيلا دخي ؛ قلعتم بصن لح يف دورجتو داج : مكنم حتفلا ىلع
 ا . زوكذلا ةمالع ميملاو

 أل تن - ةفص :ديشر . ةملضلاب عوفرم رحخؤم «سيل# مسا | :لجر :ديشر لجر ©
 : . ًاضيأ ةمضلاب ةعوفرم لجرل

 و دس ورا اا ل ذ1 م اسك سو

 ديرنامديلعتل كنا قحْنمكِئاَحبف انلام تع دل اولاَك 4
 1 واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف: اولاق : دقل اولاق ©

 :ءادتتبالل ماللا : دقل .. ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتنم ريمض

 !بضن لحم يف «اهدعب امو دقل» ةلمجلاو '. قيقحت فرح : دق.. ديكوتلاو

 ْ' 0 . - لوقلا لوقم - هب لوغفم

 عقرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم سنام لعف : ثيلع : اذل ام :تملع ©

 ,ةيفانا : اما: لعاق عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم .ريمبض ءاتلا . كرحتملا

 :. مدقم ربخب قلعتم عفر لحم يف رورجمو :راج. : انل .٠ ان لمع ال

 ؛(فاكلاو «قح#» نم ةمدقم لاحب قلعتم رورجمو راج : ّقح نم كتانب نق

 :. رنجؤم هنأل الحم عوفرم ًأظفل رورجم مسا. : قح .. يفثلا ىنعم ديكأتل

 لعفلاب هبشم ديكوت) بصن فزح : ّنإ . ةيفانتتسا:: واولا : ملعتل كّنِإ و ©
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 مال ماللا 2نإ) مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو
 ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ملعت .  ةقلحزملا  دنيكوتلا

 ربخ عفر لحم يف «اهدعب امو ملعتل» ةلمجو . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم
 .. نِإ»

 هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: ديرن ام ©
 لماعلا نوكي نأ حصألا ناك ْنِإو نالماع هعزانت مسالا نأل ديرنل وأ ملعتلا 0٠

 ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ديرن. «ملعت» وهو هل قباسلاو

 اهل لحم ال لوصوملا ةلص ؛ ديرن » ةلمجو . نحن هريدقت ابوجو هيف رتتسم
 ام ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو

 . ديرن

 © ريت نك لإ ىَواَءوَأ رد يورك هه م روك 1
 هيف رتتسم ريمض لغافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : يل نا ول لاق ©

 بصن فرح : نا . مزاج ريغ طرش فرح : ول .اوه : هريدقت ازاوج

 . مدقم «نأ» ربخب قلعتم عفر لحم يف رورجمو راج : يل .لعفلاب هبشم دينكوتو
 . تعنصو مكب تلعفل وأ . ينع مكتعفدل : هريدقت فوذحم اول» باوجو

 . هل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ردقملا باونجلاو

 مسا : ةوق '. روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةوقب قلعتم رورجبو راج : ةوق مكب ©

 . ةحتفلاب بوصنم رخؤم «نأ»

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىوآ . رييختلل فطع فرح : وأ: ىوآ وأ ©

 :ىنعمب . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا
 ههبش مكنم هب عنمتأ يوق لجر ىلا ءيجتلا وأ مكعفد ىلع يسفنب تيونق ول

 نكرل - تعن  ةفص : ديدش . ىوآب قلعتم رورجمو راج : ديدش نكر ىلإ ©
 . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم
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 َنييطِقيليْم كمر دك كيل اوس نأ كَ 2000 م م١
 2 م ' لو
 مراكب 0 ا

 ك دبر وشك رد + 21م3

 لصتم يمتع والا . ةعابجلا ارب هلاصتال مضلا لع ينبم ضام لعف : اولاق ©

 اا ا . ةقراف فلألاو هللا لسز ىلا دونعي لعاف عفر لحم يف

 يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : طول .ءادن ةادآ : اي: كّير لسر اَّنإ طول اي ©

 ينبم.لصتم ريمض ةاناو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح :َّنِإ .بصن لح
 .ةماضلاب عوفرم «َّنإ» ربخ :لسر .«ّْنإ» مسا بصن لح يف نوكسلا ىلع
 1 . ٠ لوقلا لوقم هب .لوعفم بصن لحم يف «كبر لس انإ» : كبر

 .: نل .. نْرَحت ال : هريدقت فوذحم لوقل باوج لوقلا : كيلإ اولصي نل ©
 نلب بوصنم عراضم لعف : اولصي . لابقتساو يفنو ديلكوتو بصن فرح
 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . نونلا فذح هبصن ةمالعو
 ' كيل اراصي نل نئمما يأ . اولصميب قلعشم رورجتو راسب, : كيلإ . ةقراف

 فرخ  هرخآ فاح ىلع ينبم رمأ لعف :رسمأ . ةيفانعتسا ءافلا : كلهأب ىسأف ©

 رورجمو راج : كلمهأب .تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمَض لعافلاو ةلعلا

 ٠ ةفاضالاب رج لمع يف حتفلا لع ينبم لصتم ريمض فاكلاو . رسأب قلعتم

 . ًاليلاهرس ةرسأ» ىنعنمو

 يأ ليللا نم ةغطقب ىنعمب . رسأب قلعتم رورجيو راج : ,ليللا نم عطقب ©
 عطقب.قلعتم رورجيو راج : ليللا نم . ليللا نم داوسي وأ هتاعاس ضعب يف

 . ينيب رج فرح : نمو «عطق» نم ةفوذحم ةفصب وأ

 عراضم لعف : تفتلي . ةمزاج ةيهان ::ال . ةيفانغتسا : واولا : تفتلب الو ©

 تك



 . هفلخ رظني ال يأ : نوكسلا همزج ةمالعو الب موزجم

 عمج ةمالع ميملاو ؛دحأ» نم ةمدقم لاحب قلعتم رورجيو راج : الإ دحأ مكذم ©

 . ءانثتسا ةادأ : آلإ .ةمضلاب عوفرم لعاف : دحأ . روكذلا

 لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ًآلإب بوصنم ىنثتسم : كتأرما ©

 وأ كلهأب رسأف : هلوق نم ءانثتسالاو ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 . كتأرما الإ نوجا ْمُكّنِإف : ىنعملاو . تفتلي ال نم

 ءاحلاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ : ُمهِّباصأ ام اهبيصم هنإ ©

 اهريخ ؛«بيصم# و «ْنإإ مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم نأشلا ريمض

 ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اه» و ةمضلاب عوفرم

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : باصأ . مهب عقيس ام لثم . اهب عقاو ىنعمب

 ىلع يئبم نيبئاغلا ريمض «مه» و وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 : دعوم . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ّنإ : حيصلا مهدعوم نإ ©

 نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و . ةحتفلاب بوصنم «ْنِإ) مسا
 عوفرم (ْنِإ) ربخ : حبصلا . ةفاضالاب رج لحم يف ميملا عابشال مضلاب كرح
 . ةمضلاب

 ىلا عجرف ىفنملا ىلع تلخد راكنا ةزمه ةزمهلا : بيرقب حبصلا سيلأ ©
 صقان ضام لعف : سيل . تابثالا يف ةغلابم يفنلل ماهفتسا وأ ريرقتلا ىنعم
 ديكأتل دئاز رج فرح ءابلا ةمضلاب عوفرم اهمسا : حبصلا ٠ حتفلا ىلع ينبم

 . «سيلا ريخ هلأل ًالحم بوصنم ًاأظفل رورجم مسا : بيرق .٠ تابثالا

 نراجع اَيْرِطمأَو الواسع العصمه 7

 6 وصل يجي
 ىنعمب ماج ريغ طرش مسا : امل . ةيفانتسا : ءافلا : انرمأ ءاج املف ©
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 |ةقلعتم ةنينامزلا ةيفرظلا لع بصن لحم يف نوكسلا لع ينبم «نيحا
 عاف: انياذع يأ : انرمأ . عتتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاج .باوجلاب
 '. ةفانضالاب رج :لحم يف نوكسلا ىلع. ينبم' لصتم ريمض هانا و ةمضلاب عوفرم

 : 00 ةفاضالاب رج لحن ف «انرمأ ءاج» ةلمجو

 :٠ لعج . اه لحم ال عاج ريغ طرش باونج : اهلفاس اهيلاع انلعج ©
 !ىلع ينبم للصتنم ريمض «ان» و انب هلاصتال نوكسلا ىلع :ينبم ضام لعف

 هب لوعفم : يلاع ؛مهب مهتنيدم انبلق» ىنعمب لعاف عفر لجم يف نوكسلا
 ارج لح يف نوكسلا ىلع ينبَم لصتفم ريمض هاهث و ةئحتفلاب بوصنم

 انبلق ىنعمب اهيلاع' بارعإ بزعي ِناث هب لوعفم : اهلقاس . ةفاضالاب

 ا . مهسوؤر ىلع مهتنيدم 1

 '. اهبارعا برعتو «انلعجا ىلع واولاب ةفوطعم : ةراجج اهيلع انرطمأو © 1

 ظ .ةحتفلان بوصنم هب لوعفم :ةراجح .انرطمأب قلعتم رورجمو راج :اهيلع

 أيأ : ةراجح نم ةفوذحم ةفصب قلعت رورجمو راج: دوضنم ليّجس نم ©

 ليقو ٠ امال. هنون تلدبأف منهج يأ نيجس نم هلصأ'ليقو ارجحتم نيط نم

 ةفص: : دوضنم .. نيملاظلا ىلع لسرت اهنأل هلسرأ اذا هلجسأ نم قاقتشا يه

 . ًاضعب عبتي هضعب عباتتم مظتنم' :. ىنعمب اهلثم ةرورجم ليجسل - تعن -

 ظ © دكت كيتو هيد عدو 17
 نم عش ةقكاو بالا ةلعم مي ةاجش - تمن ةفص : ةمؤمسُم ©

 0 ا ا .. باذعلا يهو ةموسلا

 فام :"كير . ةحتفلاب بوصتم ةموننمب قلعت ناكم فرظ : كير دتع ©

 | + ,ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ

 عفر يمض : ,يه . سيل لمع لمعت ةيفان : ام'. ةيفانئتسا واولا : يه امو ©
 لمع:ال ةيتفان ميمت ينب دنعو نيزاجحلا دنع «ام) مسا عفر لحم يف لصفنم
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 ىلع «يها ربخ لحم يفو «ام» ربحت ىلوألا ةغللا ىلع بصن لحم يف ربخلاو .امل

 . ةيناثلا ةغللا

 ءايلا مسالا رج ةمالعو ديعبب قلعتم رورجمو راج : ديعبب نيملاظلا نم ©

 نوملاظلاو درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ماس ركقم عج هلل

 رورجم مسا : ديعبب . يفئلا ىنعم ديكأتل دئاز فرح : ءابلا . طول موق مه
 يب هين أ همارخ كل الع بدأ

 ركل ةءااوذبغت و وقص يْشماَمَْرَملَو
 ا هد 2 م ملم ردو

 ُفاَد نوح مار ية ايل لكلا وص وسال لو مول

 © طيب رع

 نم مكلام هللا اودبعا موق اي لاق ًابيعش مهاخأ نيدم ىلإو ©
 مسا اهنأل «نيدم» نونت لو نيتسلاو ةيداحلا ةيآلا يف تبرعأ : هريغ هلإ

 .. ةنيدم

 . ةمزاج ةيهان : ال . ةيفانعسا : واولا : نازيملاو لابكملا اوصقنت الو ©

 ريس الا . وتلا فذح زج ةمداعو الي هورج اضم لعف ١ اص

 بوصنم هب لوعفم : لايكملا . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 هاب اهم ةيرصنم ةنايكل» ىلع دارلاب ةفطسم : زاد ٠ ةنلاب

 ريمض ءايلاو .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ! : ريخب مكارأ ينإ ©

 عراضم لعف : مكازأ . هذإ' مسا بصن لع يف نوكسلا لع ينبس لمصتم
 ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو انأ هريدقت

 لاحب قلعتم بصن لحم يف رورجمو راج : ريخب . روكذلا عمج ةمالع ميلاو
 ىنعمب ٍناث هب لوعفمب قلعتمو . ةئيهلاو ةيؤرلا : ىنعمب «مكارأ» ىنعمم ىلع

 . هذ ربخ عفر لع يف خب مكالا ةلجو . ململاو نلا

 ا رو



 عرانقم لغف : فاخأ .'تبرعأ : ينإ .ةفطاع وارلا : مكيلع فاخأ ىثإو ©

 ,راج : مكيلع . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم

 لحب يف «مكيلع فاخأ» ةلمج روكذلا عمج ةمالع ميملاو فاخأب قلعتم رورجو

 : . نإ ريخ عفر

 'فاضم : موي ٠ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : باذع : طيحم موي باذع ©

 . هلثم ةرورجم مويل ةفص : طيح . :ةرسكلاب رورجم هيلإ

 و رز 05 - - وأ 5هياسصر عض

 ماضل اهال 20000 /5
 9 نفض والا أوت اوشا

 ف ءادن ةادأ : اي. ةفطاع : واولا :موق انو ©

 ًاراضتخا ةفوذحملا ءايلاو ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم

 ْ . .ةفوذحملا ءايلا ىلع ةلاد ةرسكلاو ةفاضالاب رج لخع يف لصتم ريمض

 ؛نم ةغراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اونوأ : لايكملا اوفوأ ©
 . ةقاف فلو لعاف عفو لخ يف لصتم ريم : واولا ..ةسمخلا لاعفألا

 .. ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لايكملا

 . ةحتفلاب "اهلثم ة ةبوصنم («لايكملا» ىلع واولاب ةفوطعم : طسقلاب نازيملاو ©

 1 . .نيطسقم يأ لاحب قلعتم روزجمو راج : طسقلاب

 ؛لعف: اوسخبت . ةمزاج ةيهان : ال . ةيفانئكتنسا واولا : اوسخيت الو ©

 لمح يف لصتم ريمض داولاو نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم عراضم

 ١ ' . اوصقنت الو يأ ٠ ةقرافإ فلألاو لعاف ْض

 . ةفاضالاب رج لخع يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 امبارعا برعتو (اوسخبت الد يلع واولاب ةفوطعم : ضرألا فق اوثعت الو ©

 . اوثعتب قلعتم رورجمو راج: : ضرالا يف . اودسفي الو ىنعمب
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 ركذم عمج اهنأل ءايلاب ةبوصنم طقف ىنعملا يف اهلماعل ةدكؤم لاح : نيدسفم ©

 © انمي نيو 0 ا رو وكر َّ'ءء 1
 0 ا

 . لالخحلا نم مكل هللا هاقبأ ام يأ . ةرسكلاب ميظعتلل

 . حصفأ فلألا فذحو ريخأ اهلصأو ةمضلاب عوفرم ربخ : ريخ : مكل ريخ ©

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ربخب قلعتم رورجمو راج : مكل

 صقان ضام لعف : متتك . مناج طرش فرح : نإ : نينمؤم متنك نإ ©

 ناك ريحت : نيئمؤم . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «ناك» مسا عفر لحم يف مضلا

 باوجو . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم
 .مكل ريخ هللا ةيقبف نينمؤم متنك ْنِإ :ريدقتلا .هانعم مدقتل فوذحم طرشلا

 عفر ريمض : انأ «سيل» لمع لمعت ةيفان : ام . ةيفانثتبما : اولا : اذأ امو ©
 ةثلاثلا ةيآلا بارعا ظحالي «ام« مسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم

 . نيناثلاو

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ظيفحب قلعتم رورجمو راج : ظيفحي مكيلع ©
 بوصنم اظفل رورجم مسا : ظيفح .يفنلا ىنعم ديكأتل دئاز رج فرح :ءابلا

 . «ام) ربخ هنأل الحم

 لعضو أبابا ءديصا درع رم كول أه 1 /3ا/ م

 كك ُديِشَبل ميلادي 1

 ل ا
 : اي . هب نيمكهتم اولاق يأ ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
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 ْ ؛ بصن لع يف ملا ىلع يثبم ىدانم بيعش . ءادن ةادأ

 . عوفرم أدتبم : كتالص . ماهفتسا ظفلب بيجعت ةزنه ةزمه لا : كتالصأ ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو ةمضلاب

 | عيفرم عياضم لعف : كرمأت . ًأدعبملا ربخ عفر لحم يف : ةلمجلا : كرمأت ©

 يغيم لصتم ريمض فاكلاو يه هريدقت ًااوج رتتسم ريمنغ لعافلاو ةمضلاب
 ّْ . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع

 : نأب بوصنم عراضم لعف : كرتن . بصان يردصم فرج : نأ : كرتن نأ ©

 1 ْنأَو . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا : هبصن ةمالعو

 : فيلكتب .هريدقت فوذحم فاضمل ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو

 1 لم ال ؛نأ» ةلص ةكرتنا ةلمجو بصن لحم يف وأ . كرتب : ريدقتب وأ . كرت

 . بطاختلا فرع هاضتقا فاضملا ريدقتلاو . اهل

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسأ : ام: انْؤابآ ديعي.ام ©
 ! عوقرم لعاف : ءابآ . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : دبعي . هب لوعفم

 ؛ لحم يف نوكسلا ىلع ينبم - نيملكتملا ريمض  لصتم ريمض هان» و . ةمضلاب
 ىلا دئاغلاو امل لحن ال لوصوملا ةلص ؛انؤابأ دبعي» ةلمجو . ةفاضالاب رج
 هذلبعي ام : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا برصتم. فوذحم ريمض لوصوملا
 اهدعب امو ؛ام) نركتف . ةيردصم ؛ام» نوكت وأ هدبعي ناك ام يأ انؤابآ
 ةدابع وأ دوبعم كرتن نأ : ريدقتلا . هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب

 : 1 . انوابآ

 «كرتن نأا بارعإ برعت :لعفن نأ . رييختلل فظع فرح :وأ : لعفن نأ وأ ©
 كتالص .: ريدقتب (دبعي ام ىلع ةفريطعم : ةلمجلاو .. طقف بصنلا اهلحمو

 نأ وأ يأ : .لعفن نأ وأ اولاق مث انئابآ دوبعم وأ انئابآ ةدابع كرتن نأ كرمأت
 . ئنعملا ةلاحتسال زوجي ال «كرتن نأ» ىلع «لعفن نأ» فطع نآل . انلعف كرتن

 ينبم لصتم ريمض اانا و لعفب قلعتم رورجمو راج : ءاشن ام انلاوم أي«

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةفاضالاب.رخ لحم يف نوكسلا ىلع
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 ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ءاشن . هب لوعفم بصن لح

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص اءاشن» ةلمجو . نحن هريدقت ابوجو هيف رتتسم

 ًاراصتمتا فوذحم «ءاشنا لوعفم وأ لوصوملا ىلا دئاعلاو

 لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ : ديشرلا ميلحلا تنأل كنإ ©
 : تنأل .؟ْنِإ) مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع يثبم لصتم ريمض : فاكلاو
 لصفنم عفر ريمض : تنأ . ديكوتلا ديفت  ةقلحزملا  ءادتبالا مال ماللا

 . ةمضلاب عوفرم «تنأ» ربخ : ميلحلا . ادتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 ةلمجلاو . ةمضلاب عوفرم تنأل ٍناث ربخ وأ ميلحلل - تعن  ةفص : ديشرلا

 . «نإ» ربخ عفر لحم يف «ديشرلا ميلحلا تنأل» ةيمسألا

 17 رن لد 13 كنت سلط نإ يربك 1
 اكاد 0
 © أديل كحول[ تعتمد

 هيف زتسم ريمصض لعافلاو حتفلا لع ينبم نام لعف : لاق : موق اي لاق ©
 فاضم ىدانم : موق . ءادن ةادأ : اي . محل لاق يأ وه هريدقت ًازاوج

 ل يل لاصتشا وسما ءايلا لق اس لع يدا مصاب بوصل

 ءايلا ىلع ةلاد ةرسكلاو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 . ةفوذحملا

 . اهل لحم ال ماهفتسا ةزمه ةزمحلا : فوذحم هبارجو ٍينوربخأ :ىنعمب : متيأرأ ©

 ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متيأر

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمنض

 ىلع ينبم صقان ضام لعف : تنك . مناج طرش فرح : نإ : تنك ْنِإ ©
 ريمض ءاثلاو نإب مزج لحم يف طرشلا لعف عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا
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 فوذحم ظرشلا باوج جو "ناكا مسا عفر لحب يف مضلا ىلع ينبض لصعم

 نصاقتأ نأ زوحي لهف يبر نم ةحضاو ةجح ىلع تنك نإ: ىنعمب وأ ريدقتب

 ْ . هيحو غيلبتو هرمأ ذيفنت نع

 كلل رجا فوحو الك رغب قاتم بصت لع يف رورجو راج ِةنّيِب ىلع »
 ْ . .ةنيب ىلع هنأ نم نيقي ىلع ناك هنأل

 | ريض لصتم ريمُض ءايلاو ةةنيب» نم ةفصب قلعتم رورجبو راج : يبر نم ©
 ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  ملكتملا

 ' لطالاو متفلا لع ينبم ام لعف : ينقنر . ةفطاع واولا : هنم ينقزرو ©
 ' لضتم ريمض ءايلاو ةياقولا نون : نونلا .وه هريدقت ًالاوج هيف رتتسم ريمض

 | قلعتم دورجمو راج : هنم . لوأ هب لوعفم بصن لحم ين - ملكتملا ريمض
 . هندل نم يأ : هنمو قرا نم ةمدقم لاحب

 ' ًاردضم سيل انه وهو ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم :.ًاقزر : ًاتسح ًاقزر ©
 : ًاقزرل - عن  ةفص : ًاتسح .«ءارلا» لوألا حوتفم' نوكي ١ قزر) ردصم ّنأل

 . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم

 | عراضم لعق : ديرأ . امل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانعسا : واولا : دفرأ امو ©
 ْ ' . انأ هريدقت أ ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم

 " بوصنم عراضم لعف :مكفلابخأ .بصنو ةيردضم فرح :نأ : مكفلاخأ نأ ©

 ١ فاكلاو انأ هريدقت ًابوجو هيف تتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ْنأب
 | عمج ةمالع ميمو هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 | , ؟ديرأ» هب لوغفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو «ْنأ» و.. روكذلا

 ْ : احل لح ال ةيردصملا «نأت ةلص «مكفلاخأ# ةلمجو

 يف نركسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام. رج فرح : هنع مكاهنأ ام ىلإ ©

 يتبم ضام لعف : مكاهنأ . مكفلاخأب قلعتم رورجملاو زاجلاو ىلإب رن لحم
 , هريدقت ًلاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا لع ردقملا حتفلا ىلع

 ! ميملاو هب لوغفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لنصتم ريمض فاكلا . انأ
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 (هنع مكابمأ» ةلمجو . مكابتأب قلعتم رورجتو راج : هنع . روكذلا عمج ةمالع
 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص

 : ديرأ . ةففغ اهنأل «ام» ىنعمب ةيفان : ْنِإ : حالصالا الإ ديرأ ْنِإ ©
 بوصنم هب لوعفم : حالصإلا . امل لمع ال رصح ةادأ : آلإ . تبرعأ
 . ةحتفلاب

 : ام . يتعاطتسا دهج يأ حالصالا عيطتسا تمد ام ىنعمب : تعطتسا ام ©

 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تعطتسا . ةيفرظ ةيردصم

 «ام) و لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلاو كرحتم ا عفرلا

 قلعتم ةيفرظلا ةباين ىلع بصن لحم يف ردصم ليوأتب افالت امو ةيردصملا
 لحم يف ًالوصوم سا ؛ام» نوكت نأ زوجيو اهتلص «تعطتسا# ةلمجو .ديرأب

 ةلمجو . هنم تعطتسا يذلا رادقملا : ريدقتب : حالصالا نم ًالدب بصن
 . هب لوعفم بصن لحم يف فوذحم ريمض دئاعلاو لوصوملا ةلص «تعطتسا)

 ام حالصا حالصالا يأ : فاضملا فذح ريدقت ىلع ردصملا نودي وأ

 تعطتسا ام حلصأ نأ الإ ديرأ ام يأ . هل ًالوعفم بصن لحم يف وأ تعظتسا

 : يقيفوت .اهل لمع ال . ةيفان : ام . ةيفانعتسا : واولا : الإ يقيفوت امو ©

 لصتم ريمض ءايلاو . ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم أدتبم

 . اهل لمع ال رصح ةادأ لإ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع نبم

 . أدتبملا ربخب قلعتم عفر لحم يف ميظعتلل رورجمو راج : هللام ©

 ىلع ينبم ضام لعف : تلكوت .تلكوتب قلعتم رورجمو راج : تلكوت هيلع ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 . لعاف

 لعف : بينأ .بينأب قلعتم رورجمو راج : هيلا .ةفطاع واولا : بيشأ هيلإ و ©

 . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم
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 . جوة َب اص ليمن ةيَمحسترجآر وقيَو 4

 0 دعب مفرط دامو جِلص دوو  وُهَموقْوأ

 ال ةيفان : ال . تبرعأ موق اي . ةفطاع وارلا : مكّنمرجي ال موق ايو ©
 ذيكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبنم عراضم لعف : مكنمرجي ا لمع

 مدقم هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا : ةليقثلا

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 ريمض ءايلاو ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلاب عوضرم لعاف : يقاقش ©
 مرجأو مرو . ياداعم مكتبسكنال : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف لصتم
 ا ل ديو عج ف داس

 عراضم لم : مكبيصي ٠ بصنو ةيردصم فرح : : مكييصي نأ ©

 مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . الا هين هام أب نس

 ليوأتب اهالتامو ؛ْنأ» و . روكذلا عمج ةمالعو هب لوعففم بصن لحم يف
 . ًالغاف عقر لحم يف نوكي نأ زوجيو . هب لوعفم بصن لحم يف ردصم

 ْ 7 باّذعلا ةباصإ يتاداعم مكنبسكي ال ريدقتب هب ًالوعفم (يقاقش» نوكتو

 . ةيردصم : ام . ةمضلاب عوفرم «بيصي؛ لعاف : لثم : باصأ ام لثم ©
 : هريذقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم نضام لعف :باصأ
 ؛باصأ» ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «ام» و . وه

 : ْ ش . بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصملا ؛ام» ةلص

 ةرسكلاب رورج هيلا فاضم : حو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : حون موق ©

 . قرغلا .نم مهباصا ام لثم . ةنونملا

 ناتلمجلاو زييختلل فطع فرح : وأ : حلاص موق وأ دوه موق وأ ©

 . اهلثم نابرعتو «حون موق» ىلع ناتفوطعم

 مسا : موق .«سيلا لمع لمعت ةيفان : ام .ةيفانثتسا واولا : طول موق امو ©

 تر



 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : طول . ةمضلاب عوفرم امل

 رج فرح ءابلا : ديعبب روكذلا عمج ةمالع ميملاو رورجيو راج : ديعيب مكنم ©

 امو : ريدقتلا ٠ هاما ربخ هلأل الحم بوصنم ًاظفل رورجم مسأ : : ديعب . كاز

 ةميركلا ةيآلا عجارت .ديعبي مكنع مهكالهإ امو وأ . مكنع نيديعبب طول موق

 . نوناثلاو ةثلاثلا

 0 وذو ةيجكق نإ هك وو وش وكر اوروفَتس ًاوفْمَتَسأَو

 ىلع ينبم رمأ لعف : اورفغتسا . ةيفاتثتسا وأ ةيببس واولا : كلا
 عفر لح يف لصتم ريمض واولا ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح
 . ةقراف فلألاو لعاف

 ىنبم لصتم ريمض : فاكلا . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : مكّير ©

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف منضلا ىلع

 برعتو «اورفغتسا» ىلع ةفوطعم : اوبوت . ةفطاع : مث : هيلإ اوبوت مث ©

 اوبوتب قلعتم رورجمو راج : هيلإ . اهبارعإ

 بوصنم «نإ9 مسا : يبر .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : يبر نإ ©
 ينبم لصتم ريمض ءايلاو . ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب ميظعتلل
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 . مه بح هدابعب ميحر يأ ةمضلاب ناعوفرم (نِإ) اخ : دودو ميحر ©

00 
 لولو َقيِعَص يفكر َنإَو لوي دكهم ميشيل 45

 © ٍزِيِرياعَعاَم دكت[ لاقت
 ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اي اولاق ©

 . ءادن ةادأ : اي . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم
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 : ام. بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم.: بيعش : هقفذ ام بيعش © 0370

 رسم ريض لعافلو ةمضلاب عوفر عياضم لف : هقفن : اه لمع ال ةيفان

 1 0 . «مهفن الا ىنعمب يأ . نحن هريدقت ًابوجو هيف

 أ تننيل انه ةملكلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًارثك : لوقت امم ًاريثك ©
 لوغفم يه لب ًاريثك ًاهقف وا [هف : ريدقتب يأ قلطملا لوعفملا نع ةبئان ةفص

 :نوكسلا ىلع ينبم لوصؤم مسا اما و رج فرح «نم# اهلصأ :ام .حيرص

 .عوفرم عراضم لعف : لوقت . .هقفنب قلعتم رورجملاو راجلاو نم رج لحم يف
 ةلص «لوق اوقت” ةلمجو . تنأ هريذلقت ًابوجو هيف رتتسم ريم لعافلاو ةمفلاب

 : بوصنم ًاراصتخا فوذحم ريمض' لوصوملا ىلا دئاعلاو اهل لحم ال لوصوملا

 '. ةيردصم.«ام١ نوكت وأ هلوقت امم : ريدقتلا . هب لوعقم هنأل لعفلاب لحملا

 : : كلوق نم يأ نمب رج لح يف ردصم ليوأتب اهدعب امو

 : انب تملغدأو ديكوتو بصن فرح : نإ . ةفطاع ؤاولا : كارثل انإو ©

 ةقلحزم ماللا «نإ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبملا:لصتملا ريمضلا

 رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عيفرم عراضم لعف : كارن . ديكوتلل

 ينبه لصتم ريمض فاكلاو .نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 ٠ 9 ربخ عفر لحم يف «كارنلا ةلمجو هب لوعفم بصن لح يف حتشلا ىلع

 'نم ةختفلاب بوصنم لاح : ًافيعض .كارثب قلعتم رورجمو راج : ًافيعض انيف ©

 لعج اذا ًايناث هب ًالوغفمو ًايرصب ىأر لعفلا لعج اذإ «كارن» يف ريمضلا

 نيعلا فوفكملا نومسي ريم ودبو . نظلاو ملعلا ىنعمب روكملا لعفلا

 . ابدنع تنك : ريدقتب يأ اندنع : ىنعمب انه «انيف» و . ًافيعض - ريرضلا -

 .: كطهر . مناج ريغ طرش فرح : الول .ةيفاتتسا :واولا : كَُطْهَر الولو ©

 لع ينبم للصتم ريمض فاكلاو ًابوجو فوذح هريخو ةمضلاب عوفرم أدتبسم
 ْ : .انيلع ةزيزع:كتريشع الول : ىنعمب . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا

 ريغ :طرش باوج : اهدعي ةلمجلاو «الول) باوج يف ةعقاو ماللا : كانمجرل ©

 ريمسفب هلاصتال نوكسلا ىلع ينم ٍضانم لعف : مج . اه لخ ال ماج

 ه5



 :فاكلاو لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «ان» و نيملكتملا

 . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 عفر ريمض : تنأ .«سيلا ةلزنمب ةيفان : ام . ةيفانثتسا واولا : تئأ امو ©

 . «ام» مسا عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم
 : زيزع . دئاز رج فرح ءابلا . زيزعب قلعتم رورجمو راج : زيزعي انيلع ©

 عينمب انيلع ثسلو ىنعمب يأ امه ربخ هنأل الح بوصنم ًاظفل رورجم مسا
 . فاضملا نوئو هيلا فاضملا فذحف بناجلا

 كاك كذلو ء ترش إ ليفرار تي لك 7
 رع

 © يماني رفا
 هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام ٌنعف : لاق : موق اي لاق ©

 ةحتفلاب برصنم فاضم ىدانم : موق . ءادن ةادأ.: اي . وه هريدقت ًازاوج
 ينبم_لصتم ريمض ًاراصتخا ةفوذحملا ءايلاو ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا
 . ةفوذحملا ءايلا ىلع ةّلاد ةرسكلاو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 عرفرم أدتبم : يطهر . ماهفتسا ظفلب بيجعت ةزمه ةزمه لا : نعأ يطهرأ ©
 ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو . ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةملاب
 هنأل نوني لو ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ :زعأ .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 . «لعفأ» نزو ىلع ليضفت ةغيص

 نم . روكذلا عمج ةمالع ميملاو زعأب . قلعتم رورجيو راج : هللا نم مكيلع ©

 . زعأب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللا

 لعف : ةوتذختا . ةيضارتعا نوكت نأ زوجيو ةيفانثتسا واولا : هومتذختاو ©

 ,لصتم ريمض ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 عابشال واولاو روكذلا عمج ةمالع ميملا . لعاف عفر لحم يف مضلا .ىلع ينبم

 : ىنعمب . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبع لصتم ريمض ءاهاو ميملا
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 . ةذوبنم هناحبس ةرماوأ متلعج دقو

 ةيفرظلا ىلع برصنم فاضم هوتذتاب ناكم فرظ :ًايرْهَظ مكءارو ©
 ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا . .ةحتفلاب

 ةرماوأ متذختا : ىنعمب ةخيتفلاب بوصنم لاح : ًايرهظ . روكذلا عمج ةمالع

 ةملاكلاو . : متذختال ًايناث هب ًالوعفم نوكت نأ زوجيو رهنظلا ءارو ةؤوبنم

 : ا تاهيل نم هاا رسقو ره ل ةيوحش

 هند مسا : . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : : يبر نإ ©

 سانا ةكرسب للا لفحشا اوم نم عنم ةسحشلب ميقحنلا بصحن

 : 1 | . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو
 ىلع يتبم لوصوم مسا : ام . رج فرح : ءايلا : : طيحم نولمعت امي ©

 لعف : نولمعت . طيحمب قلعتم رورجملاو راجلاو رج لحم يف نوكسلا

 !. ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشثب عوفرم عراضم
 فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو . امل لحم ال لوضوملا ةلص «نولمعتا

 0نإ) ريخ ١ طيح .هنولمعت اهب : ريدقتلا هب لوعفم هّنأل لحملا بوصنم .

 ردصم ليوأتن : اهدعب امو «ام١ نوكتف «ام١ نوكت نأ زوخيو ةمضلاب عوفرم

 ال ةيردصملا "ام» ةلص ؛نولمعت# ةلمجو مكلمعب : ريدقتلا : : ءابلاب رج لحم يف
 .اه لح

 هيتأرنمولَحَتَد وسل ناو كما زمنا 0
 0 بيرد ؟يمّيِإ اينو 2 ا بكف نوير 5

 ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : موق اي . ةفطاع : وأولا : اولمعا موق ايو ©

 لاعقألا نم هعراضم نأل نوئلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : .اولمعا . ةقباسلا
 افومعو ةقاف فلو لعاف قو لع يف لصعم عمي : و داولا .ةسمخلا
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 ىنعمب روكذلا عمج ةمالع ميملاو اولمعاب قلعتم رورجمو راج : مكتناكم ىلع ©
 . ؟مكنكمت ةياغ ىلع»

 ينبم لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ : لماع ىثإ ©
 . ةمضلاب عوفرم ؛ْنِإ) ربخ لماع ؛ْنإ) مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 . هللا ىلا ةوعدلاو تابثلا ىلع يتهج نم لماع ينإ : ىنعمب

 لعف : نوملعت - فيوست  لابقتسا فرح : فوس : نوملعت فوس ©

 لعاف عفر لحم يف ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عياضم

 أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : نم : باذع هبتأي نم ©

 لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : هيتأي .هانيأ» ىنعمب

 . «نما ربخ عفر لح يف «باذع هيتأيا ةلمجو ةمضلاب عرفرم لعاف

 هيتأي» بارعأ برعت : هيزخي . باذعل ةفص عفر لح يف : ةلمجلا : هيزخي ©

 . وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 :وه .تبرعأ :نم «باذع هيتأي نم» ىلع واولاب ةفوطعم : بذاك وه نمو ©

 برعت نأ زوجيو «نم» ربخ عفر لحم يف «بذاك وه» ةلمجو ةمضلاب عوفرم
 ةلص ؛هيتأي» ةلمجو نوملعتل هب ًالوعفم بصن لحم يف ًالوصوم سا «نم»
 هيتأي يذلا يقشلا نوملعت فوس : ريدقتب بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا

 باوج ةيفانئتتسا «نوملعت فوس» ةلمجو . بذاك وه يذلاو هيزخي باذع

 تلمعو انتناكم ىلع نحن انلمع اذا نوكي اذايف :اولاق مهمأك ردقم لاؤسل

 . نوملعت فوس : لاقف تنأ

 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوبقترا . ةيفانتتسا واولا : اودقتراو ©
 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم

 لدي ناكم فرظ : مكعم .«لماع ينإ») بارعا برعت : بيقر مكعم ينإ ©
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 ' اورظتناو : ىنعمب زوكذلا عمج ةنمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا
 : ٠ نيراظتنلا نم مكعم ينإ ةباعل

 نزلات دعلوأَكِتَوَْعَْ أَ 07-5 اجو 4
 1 - 8 ٠«ةوراو ول ا

 © يونج ميدو

 . ةمحرب هعم اونمآ نيذلاو ًابيعش انيجن انرمآ ءاج امو«

 . نيسمخلاو ةنماثلا ةميركلا ةيألا يف تبرعأ : اذم

 ءاتلأو حتفلا لع ينبم ضام لعف : تذخأ . ةفطاع وارلا : نيذلا تذخأو ©
 , لوصوم مسا : نيذلا . نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب تكرحةنكاسلا ثينأتلا ءات

 : ةلص : اهدعب ةلمجلاو . مدقم هب لوعفم بصن لجم يف حتفلا ىلع ينبم
 000 . .اهل لحم ال لوصول

 : واوي هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعق : اوملظ : ةحيصلا اوملظ ©

 . : ةحيصلا . ةقواف فلألاو لعاف عفو لح يف لصتم ريمسغ واول ةعامج

 : ينبم صقان ضام لعف : اوحبصأ . ةيببس ءافلا : مهرايد يف اوحبصاف ©

 ' لل لع ف لصتم رق دال ١ ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع

 ريجض ؟مهال نيمئاجب قلعتم رورجمو راج :رايد يف: .ةقراف فلألاو «حبضصأ»
 :٠ . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا

 . نع ضرع نونلاو لاس ركذم عمج هلل ءايلاب بوصنم !حبصأ» ريخ : نيمئاج ©

 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيوتتلا

 © ةوككم ٌتَديَباكَن يامل فازت 003 40

 . اهنرن تفذح دقو هيبشتلل لعفلاب هبشم فرح : نأك : اهيف اونغي مل نأك ©
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 . «؛مهنأك» ىنعمب ملب ةلوصفم ةيلعف ةلمج اهريخو نأشلا ريمض اهمساو ةيناشلا

 همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : اونغي .بلقو مزجو يفن فرح : مل
 : اهيف . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذح

 ىنعمب «نأك» ربخ عفر لحم يف ةاهيف اونغي مل» ةلمجو اونغيب قلعتم رورجمو راج

 قلطم لوعفم : ًادعب . هيبنتو حاتفتسا فرح : الأ: نيدمل ًادعب الأ ©

 هللا ةمحر نم مهل ًادعبا ىنعمب ًادعب هللا مهدعبأ هريدقت فوذحم لعفب بوصنم

 فرصلا نم ةعونم ةملكلاو ًادعبب قلعتم رورجيو راج : نيدمل . مهل ًاكاله يأ
 . ةليبقلا ليوأتبو فيرعتلاو ثينأتلل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب رجت

 لعف : تدعب . ةيردصم : ام . رج فرح : فاكلا : دومث تدعب امك ©
 لعاف : دومث . ا لحم ال ةنكاسلا ثيناتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم يضأم 0

 «امه و . ةليبق مسا اهنأل فرصلا نم ةعونمم ةملكلاو ةمضلاب عوفرم

 رورجملاو راجلاو فاكلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو ةيردصملا

 اوكلهأ يأ دومث دعبك ًادعب اودعب : ريدقتلا . فوذح قلطم لوعفمب قلعتم
 لوقي . اهل لحم ال ةيردصملا «ام» ةلص «دومث تدعب» ةلمجو دومث كالهاك

 حدمي نأ وهو دارطتسالا ىمسي تانيبلا نم عون ةيآلا هذه يف : يرشغنلا

 مو اولاقو . هلوأ يف هضرغ وه ءيشب مالكلا رخآ يف يتأي مث همذي وأ ايش

 . هريغ ميركلا نآرقلا يف تأي

 ا مرماه وح ا
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 فرح : دق . ديكوتلاو ءادتبإلل : ماللا . ةيفانتسا : واولا : انلسرأ دقلو ©
 ريمض ان» و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لسرأ . قيقحت

 باوج يف ةعقاو ماللا نوكت وأ . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 . ردقم مسقلا

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ىسروم ©
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 ا رابخلا نؤكي وأ . انلسرأب قلعتم رورجمو راج :.نيدم ناطلسو انتايآب ©

 ' ينبم لصتم ريمض ان» و «ىسوم» نم ةفوذحع لاحب قلعتم ؛انتايآب» رورجملاو
 ا «انتايآ» ىلع واولاب ةفوطعم .ناطلسو . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 . اهلثم ةرورجم ناطلسل - تعن  ةفض : نيبم . اهبارعإ برعتو

 © دش وو ركأو وفرت 1 م
 ش ىلإب رورجب مسا : نوعرفو . انلسرأب قلعتم رورجبيو راج : نوغرف ىلإ ©

 1 ةمجسعلا ىلع. فرصلا نم عونمم هنأل ة ةرسكلا نم ًالدب ةحصتفلا هرج ةمالعو

 1 ةرسكلا هرج ةمالع اهلثم ةرورجم ؛نوصرفا لع والاب ةفوطعم : هئلمو ©

 : ٠ ةفاضالاب رج لحم ين رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو

 "ىلع ينبع نيفام لعف : اب . ةيفانتسا : ءافلا : نوعرف رمأ اوعبتاف ©
 1 فلألاو لعاف مق لع يق لتس يس واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا

 ' رورجم هيلا فاضم : نوعرف . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : رمأ .ةقراف

 ' ىلع «نيؤنتلا» فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو

 . ةيملعلاو ةمجعلا

 :'ارمأ .«سيلا ةلزنمب ةيفان: ام .ةيفانثتسا واولا : ديشرب نوعرف رمأ امو ©
 . دئاز رج :فرح : ءابلا . برعأ هيلا فاضم : نوعرف .ةمضلاب عوفرم «اما مسا

 : «ام١ ربخ هنأل الحم بوصنم ًأظفل رورجم مسا :ديشر .  يفنلا ىنعم ديكأتل

 © ةرزؤلل ونود رقما د مزق ذه
 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عرفرم عراضم لعف : هموق مدقب ©

 ىنبم لصتم ريمض .ءاطاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :هموق . وه هريلقت
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 ًامدقتم يتأي يأ : لاح بصن لحم يف ةلمجلاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع
 . هموق

 ايقلا . مدقيب قلعتم ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ : موي: ةمايقلا موي ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 ال رانلا مهدرويف : ريدقتب هدعب ةلمجلا نأل ةفطاع ءافلا : راثلا مهدروأف ©

 . هب عرطقم دوجوم رمأ ىلع لدي يفاملا نأل يفاملا ظفلب تءاج دقو ةلاحم 1

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : دروأ
 لحم يف عابشألل مضلاب كرح نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض ؛مه» و وه

 فطع ليقو . ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم : رانلا . لوأ هب لوعفم بصن

 . ظفللا يف اههفالتخا مغر امهنم داحتال «مدقي» ىلع «دروأ»

 ينبم دماج ضام لعف : سئب . ةيفانتسا واولا : دوروملا درولا سئيو ©

 :دوروملا . ةمضلاب عوفرم لعاف دوروملا يأ :درولا . مذلا ءاشنال حتفلا ىلع

 لحم يف «درولا سئب» ةيلعفلا ةلمجلاو ةمضلاب عوفرم أدتبم : دوصتقملا يأ

 :درولا سئب وهو اهبارعإل رخآ هجو كانهو ؛دوروملا» أدتبملل مدقم ربخ عفر
 . وه هريدقت فوذحم أدتبل ةمضلاب عوفرم ربخ : دوروملا . لعافو لعق

 8 قل ف : ميهوك صواب, 4
 ينبم ضام لعف : . ةفطاع واولا : ةنعل هذه يف اوعبتأو ©

 2 والا 5 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم لوهجملل

 ينبم ةراشا مسا : هذه . رج فرح : يف . ةقراف فلألاو لعاف بئان عفر

 لوعفم : ةنعل . اوعبتاب قلعتم رورجملاو راجلاو يفب رج لحم يف رسكلا ىلع
 . ايندلا هذه يف هريدقت فوذحم هيلا راشملاو . ةحتفلاب بوصنم هب

 :اهدعب امو فطع فرح : واولا : دوفرملا دقرلا سئيب ةمايقلا مويو ©

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف برعأ
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  66٠رم 5 2013101 :
 مقل 00 اذ : كلذ ©

 : . أبنلا كلذ يأ أبنلل ةراشالاو باطخلل فاكلاو

 نمب رورخم مسا : ءابن اينأ . ضيعبتلل رج فرح : نم ىرقلا ءابذأ نم ©

 , هرج ةمالعو ةفاضالاب رورج هيلا فاضم : ىرقلا . ةرسكلا : هرج ةمالعو

 , يخي قلعتم عفو لحم يف رورجملاو راحو . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا

 : . :ةكلهملا ىرقلا ءابنأ ضعب أبتلا كلذ : ريدقتلا . أدتبملا

 . ضوقنم : ىنعمب أدعبملل ٍناث ربخ عفر لح يف : ةلمجلا : كيلع هصقن ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : هصقن . كيلع

 : كيلع :.هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو .نحن هريدقت ًابوجو
 ا صقنب قلعتم رورحجمو راج

 / دورجيو راج : : اهتم ٠ . اهل لحم ال ةيفانثتسا : ةلمجلا : ديصحو مئاق اهنم ©

 ايو قاب اكم يعمم . ةمضلا اهلعم ةعوقرت مئاك لع فوطمم ؛ ديستمو
 0 : ٍ . دوصخ

 وو 170

 دفثمل معاق يشأ قايل ٠١١
 مهو دارو كي تروق 12 قش 5 تضمن وذ ووعد
 : ظ 2 مي

 ! لف : ملظأ ا لمع ال ةيفان : ام . ةيفانئتسا : واولا : مهانملظ امو ©

 نركسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «انا و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 اهو يأ ب لرعفم بصن ل يف نيئاضلا ريمض «مه» و لعاف عفر لح يف

 تك



 . مهايإ انكالهإب مهانملظ

 ال ففخم كاردتسا فرح : نكل . ةدئاز واولا : مهسفنأ اوملظ نكلو ©

 واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوملظ . هل لمع

 بوصنم هب لوعفم : سفنأ . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض
 يأ . ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاخلا ريمض «مه» و ةحتفلاب

 . اوكلهأ هب ام باكتراب مهسفنأ اوملظ

 . ةيفان : ام. مدقتم طرش باوجل ةطبار وأ ةيليلعت ءافلا : مهثع تنغأ امف ©

 ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تنغأ

 امها و رج فرح : نع . ةنكاسلا ثينأتلا ءاتب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال

 قلعتم رورجملاو راجللاو نعب رج لحم يف نوكسلا ىلع يئبم نيبئاغلا ريمض

 . مهتما مهتعفن ايف ىنعمب مدقملا هب لوعفملا ماقم يف وهو تنغأب

 نييئاغلا ريمض ؟مه» و ةمضلاب عوفرم لعاف : ةحلا : نوعدي يتلا مهتهلآ ©

 : يتلا عابشالل ةمضلاب ميملا كرحو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم :

 لعف : نوعدي . ةفآلل ةفص عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا توبشب عوفرم عراضم

 ةيضام لاح ةياكح يهو نودبعي ىنعمب اه لحم ال لوصوملا ةلص «نوعدي»

 اهتوعدي ريدقتلا . بصن لحم يف فوذح بصن لحم يف فوذحم ريمض دئاعلاو

 . اهتودبعي :يأ

 : ةلالجلا ظفل هللا . نوعديب قلعتم رورجمو راج : ءىش نم هللا نود نم ©

 . يفنلا ديكأتل دئاز رج فرج : نم . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم
 يف ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم هلنأل الح بوصنم ًاظفل رورجم مسا : ءيش

 رورجملاو راجلا قلعتي نأ زوجيو ًائيش ًاعفن وأ ًائيش ءانغإ يأ ردصملا عضوم

 . «نوعدي» بوصنم نم ةفوذحم لاحب

 لع ينبم «نيح» ىنعمب مزاج ريغ طرش مسا : ال: كير رمأ ءاج امل

 لعف : ءاج . باوجلاب قلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا
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 رورجن' هيلا فاضم ةمضلاب عوفرم لعاف : رمأ . حتفلا .ىلع ينبم ضام
 ةلمجو ٠١ ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ٍريمض فاكلاو ميظعتلل
 طرشلا باوجو «ل» دعب اهعرقرل ةفاضالاب رج لحم يف «كبر رمأ ءاج»
 : ءيشب مهتهلآ مهتعفن هن ايف كير باذع ءاج امل: ريدقتلا . هانعم مدقتل فوذحم

 برعت : : اوداز' . ال لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع. : رارلا : مهوداز امو ©

 : . هب لوعفم بصن لح يف نييئاغلا ريمض «مه» أ «اوملظ» بارعإ

 نأ زويو ةختفلا هبصن ةمالصو ءانثتسالا ىلع بوصنم : نيغ : بييتت ريغ ©

 نع ةبئان يأ ردصملل ةفص نوكت نأ زوجيو . ًايناث هب ًالوعفم (ريغ» نوكت
 رورجم هيلا فاضم : تيبتت . ريغ ةدايز مهوداز امو ينأ قلطملا لرعفللا

 . كالهإو ريسخت ريغ يأ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 اكل 11ئ نة لطول اك اردو ١ 0 ايو هدى 01
 نا لي: فا فس وارلا : كير ذخأ كلذكو ©

 ئنبم ةراشا مسأ : اذ .. لخألا كلذ لثمو : ريدقتب وأ ىنعمب أدتبم عفر لحم

 لأ باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا . ةفاضالاب رج لج يف نوكسلا ىلع
 ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : كبر . ةمضلاب عوقرم «كلذك» ربخ
 .ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو فاضم وهو

 وأ . لبقتسملا اهب داري «ىتم» ىنعمب لاحلا ةياكحل انه : اذإ : ىرقلا نخأ اذإ ©
 لعف:: ذمخمأ .«نيح» ىنعمب بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ
 :ىرقلا . وه :هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام
 «ىرقلا ذخأ»  ةلمجو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 يف تلا لع ينم لصتم ع يبست : يه . ةيلاح اولا : ةملاظ يهو
 يه ةيمسالا ةلمجلاو ةمضلاب عوفرم ؛يه» ربخ : ةملاظ . ًأدتبم عفر لحم
 . ةملاظ يهو ىرقلا نم مقتنا اذا ىنعمب ىقرلا نم لاح بصن لحم يف ؛ةملاظ
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 «نِإف مسا : . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ : هذخأ نإ ©

 ا ل

 . ديدش ميلأ هماقتنا ّنِإ يأ . ةمضلاب ناعوفرم نال ناربخ : ديدش ميلأ ©

 0 2 0 لا ل
 م

 رف و 7 هيوو *ر صوب و 7
 ف 117111

 .رج فرح :يف .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا: ةيآل كلذ يف نإ ©
 فاكلاو دعبلل بلل ماللا ٠ يي رج لع يف نوكسلا لع يبس ةاسشأ مسأ : اذ

 ماللا ٠ مدقم 0 لف درج داكاو باطخ فرح

 كلذ يف ْنِإ يأ ةحتفلاب بوصنم رخؤم ؛ْنِإ» مسا : ةيآ . ديكوتلل ةقلحزم

 . نسل كلا ممألاب لزن يذلا

 ينبم لوصوم مسا : نم . رج فرح : ماللا : ةرخآلا باذع فاخ نمل«
 نم هفوذحم ةفصب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : فاخخ ةيآلا

 رورجم هيلا فاضم : ةرخآلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : باذع . وه

 . ل فاحخا١ ةلمحو . ةرسكلا هر هرج ةمالعو

 | . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشثا مسا ١: ا

 راج : هل . مويل - تعن  ةفص عفر لحم يف :عرمجم : سانلا هل عومجم ©

 لوعفملا مسال لعاف بئان :سانلا . هل عمجب يأ عومجمب قلعتم رورجبو

 . هل عومجم :هربخ ًارخؤم أدتبم «سانلا» نوكت وأ .ةمضلاب عوفرم «عومجم»

 سانلا هل عومجم موي كلذ» ىلع واولاب ةفوطعم : دوهشم موي كلذو ©

 . قئالخلا عيمج هدهشي ىنعمب هيف دوهشم يأ اهبارعا برعتو

 كل را



 9 موش ل 52
 لعف : هرخؤم . ان لمع ال ةيفان : ام . ةيفانعتسا : واولا : هرخؤن امو ©

 .ءاهلاو نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلإب عوفرم عراضم

 ' .. هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 اقلام روزجيو راج : لجأل .. ال لمع ال رصح ةادأ :: دودعم لجأل لإ ه

 :ةدودعم ءاهتنال يأ اهلثم ةرورجم : لجألل - تعن - ةفص : دودعم . رخؤتب

 00 . فاضملا فذح دقو

 ٠ ةيساقتب را لنا ضار ©
 0 ا ع ني : تأي موي ©

 ل ىلاعت هلوق نم ءاهتنالاب وأ مّلكت الب ةينامزلا ةيفرظلا ىلع يأ هيف ًالوغفم

 عراضم لجف : تأي ..فاضم وهو ينأي موي لجألا يهنني يأ - دودعم لجأل

 ' اهيلع ةّلاد ةرسكلاو ًاراضتخا ةفوذحملا ءايلا ىلع لقثلل ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 . ليذه ةغل يف ةريثك ءايلا فذحو هيوبيسو ليلخلا هاكح .زدأ ال : انلوق وحن

 ' هلوق كلذ دضعيو هناحبس هللا يأ وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعانفلاو

 رج لح يف «يتأي» ةلمجو . مؤيلا ريمض لعافلا نوكي نأ زوجيو « هنذإب
 : . ةفاضالاب

 /تفذح ملكت : اهلصأو : ملكت : اه لمع ال ةيفان.: ال: سفن مّلكت ال ©
 ١ لعاف : "سفن . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ًاناصتعخا نيءاتلا ىدحا

 1 . ةركن مسا هنأل ةنرنما ةمضلاب عوفرم

 ملكتي قلعتم رورجي راج : هلذإب ٠ ال لمع ال زصح ةادأ : آل :٠ هنذإي الإ ©

 ْ  ةفاضالاب رج لع يف رسكلا لع ينيب لصتم ريد هاف

 ىلع ينبم :نيبئاغلا ريمض «مه) و رج فرح : نم . ةيفانئتسا : ءافل :١ مهثمف ©
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 . مدقم ريخخ عفر لحم يف رورجملاو راجلاو نمي رج لحم يف نوكسلا

 . هرفكب يقش يأ ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : يقش : ديعسو يقش ©

 . هناياب ديعس مهنمو يأ اهبارعإ برعتو «يقش» ىلع واولاب ةفوطعم :ديعسو

 ”٠١ قير رونار اوه نادك >*
 00 اا اوقش نيذلا امأف ©

 ينبم ضام لعف : اوقش . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 ةعامجلا واوب هلاصتالو نيتكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا ءايلا ىلع ردقملا مضلا ىلع
 ةلص «اوقش# ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 . اهل لحم ال لوصوملا

 قلغتم رورجمو راج : راثلا يف .4امأ» باوج يف ةعقاو : ءافلا : ناثلا ىفف ©

 . رانلا يف نوقلي : : ريدقتب . أدتبملا ربخب |

 رج فرح ماللا . لاح بصن لحم يف : ةلمجلا : قيهشو ريفز اهيف مهل ©
 رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و

 أدتبم : ريفز .ريفزب قلعتم رورجمو راج :اهيف .مدقم ربخ عفر لحم يف

 اهلثم ةعوفرم ؛ريفز» ىلع واولاب ةفوطعم : قيهشو .ةمضلاب عوفرم رخؤم
 . ةمضلاب

 نإ هلو ناب لاو وتلا تاما بيع
 © دينا و

 نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم لاح : اهيف نيدلاخ ©

 . نيدلاخب قلعتم رورجمو راج : اهيف . درفملا نيونت

 لعف : تماد . ةيفرظ ةيردصم : ام: ضرألاو تاومسلا تماد ام ©
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 + ةمضلاب عوفرم لعاق : تاومسلا . اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءالاو
 كان)و . ةيفلاب اهلثم ةعوفرم «تاومسلا# ىلع واولاب ةفوطعم ضرألاو

 , قلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةيردصللا

 1 . ضرألاو تاومسلا ماود ةدم : نيدقتلا . نيدلاخب

 | لع ينم الاب ىتتسم مسا : ام . ءاننعسا ةادا : الا: كبر ءاش ام الإ ©

 ضان لعف' : ءاش . زاثلا يف دولخلا نم ءانثتسا يأ بصن لح يف نوكسلا
 ريمتف فاكلاو ةمضلاب ميظعدلل عيفرم لعاف كير. حتفلا ىلع ينبم

 0000 ١

 ص قش ل نب لمح بص اكو حاب مل برص ذا ١

 . نوكسلا لع يثيم لوصوم مسا : ام . لاعفب قلمتم رورجيو راج : ديوي امل ©

 ! دئاعلاو امل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلاو :وه هريدقت ًاناوج رتتسم
 : املا: ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم :ريمض لوصوملا ىلا
 . هديري

 لاء كزبتلا يتم هونيبكوت فارين زكام
 . و رو ل 3

 0 فز ذو يرسم

 يو ااا بر تالا هكا يل ل اب ةوطعم يوكل ©

 : 7 ةقزاف فلألاو لعاف تان عفر لحم يف لصنم ريمض وارلا . ةعامجلا

 هلوق ليلدب باوشلا يف ءانثتسالا هنم ضرغلا سيل كبز ءاش ام لإ ىلاعت

 كك



 بوصنم «٠ قلطم لوعفم : ءاطع . عوطقم زيغ يأ ذوذجم ريغ ءاطع :ىلاعت

 فاضم : ذوذجم . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ءاطعل - تعن  ةفص :ريغ . ةحتفلاب

 . ةرسكلاب رورجم هيلإ

 نومفاَبدْمك ذباح كلبي[ رم للف ٠١4
 0 يي 29 7000

 لعف : كت . ةمزاج ةيهان : ال .ةيفانتتسا : ءافلا : ةيرم ىف كت .الف ©

 ًافيفخت ةفوذحملا نونلا هرخآ نوكس همزج ةمالعو الب موزجم صوشقنم عراضضم
 ابوجو هيف رتتسم ريمض همساو ابوجو نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو ازاوج
 .«نكت» ربت بصن لحم يف رورجمو راج :كش يف يأ :ةيرم يف .تنأ هريدقت

 نم : هلصأو «ةيرم» نم . ةفوذحم ةفصب رورجمو راج : ءالؤه ديعب امم ©

 عرفرم عراضم لعف : دبعي . ةيردصم وأ ةلوصوم «ام) و رج فرح

 ةراشالاو لعاف عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبص ةراشا مسا : ءالؤه .ةمضلاب

 ىلا دئاعلاو اهل لحم ال لوصوملا ةلص «ءالؤه دبعي» ةلمجو . نيرفاكلا ىلإ

 هدبعي ام : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا

 لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصم ؛«ام» نوكت وأ : ناثوألا نم ءالؤه

 . مهتدابع نم : ريدقتلا نمب رج

 توبثب عوفرم عراضم لعف :نودبعي . اه لمع ال ةيفان : ام: نوديعي ام ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 مسا : فاكلا . امل لمع ال رصح ةادآ : الإ: مهّؤابآ ديعي امك الإ ©

 يف مهلاح َْنِإ : ىنعمب هب لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع يئبم «لثم» ىنعمب
 : دبعي . يهنلا ليلعت هانعم عطقنم فانئتسا وهو مهئابا لاح لثم كرشلا

 ىلع ينبم .نييئاغلا ريمض «مه» و ةمضلاب عوفرم لعاف : ءابآ . تبرعأ

 رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «ام) و . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا
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 : ليؤأتب اهدعب امو «ام» نوكتو هيبشت فرح فاكلا نكت نأ زوجيو ةفاضالاب

 : . فوذحم'قلطم لوعفمب ًاقلعتم رورجملاو راجلاو فاكلاب زج لحجم يف ردصم
 («ام) ةلص.«مهؤابآ دبعي#) ةلمحو مهيبأ ةدابعك ةدابع نودبعي : ريدقتلا

 : . بارعالا نم.اهل لحم ال ةيردصملا

 نع هعاطقنال مضلا ىلع ينبم مسا : لبق . رجإ فرخ : نم.“ لبق نم ©

 ْ يس نم سان دع قاع ددرجلا داو نم زج لع يفةاسفلا

 لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نا . ةيفانععسا : واولا : مهوقومل اذإو ©
 اسوم مدل ذل مسا بصن ل يف ثوكسلا لع ينم لص يف هنا و

 0 ش ٠ ْ . ةفاضالاب

 !نييقاخلا نيمض ؟مه» و ةحتتفلاب بوصنم لعافلا مشال هب لوعفم : مهييصن ©
 : باذعلا نم مهبيصت يا ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 روزحي هيلا فاضم : صوقنم . .ةحتفلاب بوصنم لاح : ريغ : صوقنم ريغ ©

 + «ًالماك) نعمب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 داماس مدلل نو تيد عج 7 5
 نم ثقب هس وول أو د هر ناَءدتلو ١٠

 ام الراسب

 | 9 اييرم هن لش قل م يل 0 و رقي سي

 1 :قيقحت فرح : دق دق . ديكوتلاو ءادتبإلل ماللا . ةيفانئتسا واولا : انيتآ دقلو ©

 لح يف لصتم ريدصض انا و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم سا لعف : يآ

 | 0 .٠ لعاف عفر
 فقألا لع ةدقل ةحتفلاب بوصنم لوعفم : ىشوم + : باتكلا ىبسوم ©

 . ةحتفلاب بوصتم ٍناث هب لوعفم ؟ باتكلا . رذعتلل

 لوهجملل يتيم ام لعف : فلتخا : ةيفانثتسا : ءافلا : هيف فلتخاف ©
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 . لعاف بئان عفر لحم يف رورجتو راج : هيف . حتفلا ىلع ينبم

 ٠ مناج ريغ طرش فرح : الول . ةيفانعتشا : واولا: تقيس ةملك الولو ©

 ٍضام لعف : تقبس . ًايوجو فوذحم هريخو ةمضلاب عوفرم أدتبم : ةملك

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم

 راظنإلا ىنعمب ةملكل - تعن ةفص عفر لحم يف «تقبس» ةلمجو يه هريدقت

 . ةمايقلاب دعولا وأ ةمايقلا موي ىلا

 ينبم لصتم ريمض فاكلاو . تقبسب قلعتم رورجبو راج : يضقل كبر نم ©

 لعف : يضق .. الول باوج يف ةعقاو ماللا . ةفاضالاب رج لح يف حتفلا ىلع

 طرش باوج ؛مهنيب يفق» ةلججو . حتفلا لع ينبم لوهجملل ينبم ٍضام
 . بارعالا نم اه لحم ال مزاج ريغ

 وهو ةحتتفلاب ةيناكملا ةيفرظلا ىلع بوصنم يضقب قلعتم ناكم فرظ : مهثيد ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض ؟مه» و فاضم

 . نيلطبملا كالهإب مهنيب لصفل لعاف بئان عفر لحم يف ؟مهنيب» ةلمجلا هبشو

 هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ . ةيفانئتسا : والا: كش يفل مهناو ©

 «نإ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاخلا ريمض ؛مه» و لعفلاب

 . ؟ْنِإ) ربخب قلعتم عفر لحم يف رورجمو راج : كش يف . ةقلحزم ماللا

 - تعن - ةفص :بيرم . «كش» نم ةفوذحم قلعتم رورجو راج : بيرم هئم ©

 . ةرسكلا اهرج ةمالع يأ ةرسكلاب اهلثم ةرورجم كشل

 اك تلا
 ا

 ناو : نيعب هيلا فاضحلا نم ضوع نيونتلاو . ةحتفلاب بوصنم هَّنا» مسا
 ةلالدل َنِإ ربخ فذحو . نيرفاكلاو مهنم نينمؤملا نيفلتخملا ناو وأ مهلك

 . هيلع مسقلا باوج
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 . نو : ىتعملاو . ةدئاز : ام . مسقلل ةطوم : ماللا : كمر مهثيفويل امل ©
 ' .: نيفوي . ردقملا مسقلا باوج يف ةعقاو : ماللا . مهئيفويل هللاو مهعيمج
 , ريمض «مه) و ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف

 لغاف : كبر . مدقم هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 رج لح يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو ةمضلاب ميظعتلل عوفرم
 . اهل لحم ال فوذحملا مسقلا باوج «كبر مهنيفويل» ةلمجو . ةفاضالاب

 ' ىلغ ينبم نييئاغلا زيمض «مه» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مهلامعأ ©
 ٠ يقبو فاضملا فذحف مهلابعأ ءازج يأ . ةفاضالاب؛رج لحم يف نوكسلا
 ْ . هيلإ فاضملا

 ؛ انه ديفي لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : ريبخ نولمعي امي هنإ ©
 ' :'اب .هّنإ» مسا بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو ليلعتلا
 | رج لحم ,يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا «اما و ريبخب قلعتم رورجمو راج
 ؛ يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف : نولمعي .ءايلاب
 -. لوصوملا ىلا دئاعلاو امل لحم ال لوصوملا ةلص «نولمعيا ةلمجو لعاف عفر لحم
 : نوكت وأ هنولمعي اب ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض
 :'ريدقتلا ءاباب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب ابو نوكتف ةيردصم ءاسا

 . ةمضلاب عوفرم نا ربخ : ريبخ . مهلمعب

 42 رص 4 اتا 1196و تي 2 هن رو 7 و 0 ٌ 2 و

 : ١ ل نأ هر وجو هيف تسي

 ' ينبم ضام لعف : ترمأ . ةيردصم : ام . حتفلا ىلع ينبم قلطملا لوعشملا

 ١ ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم لوهنجملل
 : اهالت امو ةيردصملا «ام) و لعاف بئان عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لبصتم
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 : ريدقتلا فوذحم قلطم لوعفمب قلعتم ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب

 ةلمجو . باوصلا ةداج ىلع اهب ترمأ يتلا ةماقتسالا لثم ةماقتسا مقتساف

 . اه لحم ال ةيردصملا «ام١ ةلص «ترمأ»

 نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . ةفطاع : واولا : كعم بات نمو ©

 تنأ مقتساف : ىنعملاو !مقتسا» يف رتتسملا ريمضلا ىلع فوطعم عفر لح يف

 ىلع ينبم نضام لعف : بات .هعم نمآو . رفكلا نع بات نم مقتسيلو
 ناكم فرظ : كعم . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا

 فاكلاو فاضم وهو ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم باتب قلعتم
 «كعم باتا ةلجو . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 . ال لحم ال لوصوملا ةلص

 عراضم لعف : اوغطت . ةمزاج ةيهان . ال .ةيفانئثتسا واولا : اوغطت الو ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم
 . مكيلإ انيحوأ ام دودح اوزواجتت الو : ىنعمب . ةقراف فلألاو

 يف ةدراولا ؛ريبخن نولمعي اهب هنأ) بارعا برعت : ريصي نولمعت امب هنإ ©

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا

 داجوذ توكلوا دكتور زلإَركيلَو ١١ مد 0 ل لو وا 01

 عراضم لعف : اوئكرت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع واولا : اوذكرق الو ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نوتلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم

 لوصوم مسا : نيذلا . اونكرتب قلعتم رورجيو راج : اوملظ نيذلا ىلا ©

 مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوملظ . ىلإب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم
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 ا. قف فلالاو لعق عقو لع يف لصتم ريمسغ دارا عاملا واوب هلاصتال

 . اهل لحم ال. لوصوملا ةلص «اوملظ» ةلمجو

 .عراضم لمف : مكسقت .:اليكلا ىنممب ةيببس : ءانلا : راخلا مكسمتف ©

 ؛ريمض : فاكلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو ءافلا دعب ةرمضم نأب بوصنم

 عيب ةمالع ميلاو مدققم هب لوعفم بصن لح يف مضلا لع ينبم لصتم
 :«نأل و .'ةمضلاب عوفرم لعاف : ر . عابشالل مضلاب كرح روكذلا

 مالكلا نم عزتنم سم ل وطعم رفع ليؤأتب اهدعب امو ةرمسغملا
 وأ نانلا نم ةاجنم نيملاظلا ىلا نوكر مدع مكنم نكيل :اريدقتلا . قباسلا

 نم اهل لحم ال ةرمضملا «نأ) ةلص ةرانلا مكسمت» ةلمجو مكل راثلا ساسم مدعف»

 ش : . بارعإلا

 : بصن لحت يف ةلمج : اهدعب امو . ةيلاح واولا : هللا نود نم مكل امو ©

 : ةيفان : ام'. لاحلا هذه ىلع متنأو رانلا مكسمتف يأ ةمكنسمتف» هلوق نم لاح

 : نود نم .مدقم ربخب قلعتم عفر لحم يف رورجمو راج :مكل . ال لمعال
 : ميظعتلل رورجم : هللا . «ءايلوأ) نم ةملقم لاحب قلعتم رورجمو راج

 ش . ةرسكلاب

 ةمالعو ًظفل رورجم مسا : ءايلوأ ٠ يفنلا ديكأتل دئاز رج فرح : ءايلوأ نم ©

 أدتبم هنأل الحم عؤفرم ءالعفأ نزو ىلع هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج

 ش . يلو عمج : ءارصن نم يأ . رخؤم

 عم ةديعتسم هللا نم ةرصنلا نأل دابعتسالا : اهانعم : مث : نورصنت ال مث ©
 ! ينبم.عرضام لعف : نورصنت . اه لمع ال ةيفان : ال . باذعلا مهباجتسا

 . بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو , نونلا توبشب عوفرم لوهجملل
 ٍ . لعاف
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 نهدي جكس ان لتنمو راهن طعتواَصلوأَو 5 ١١ ع5 و 2
 © نيركلتا كك كد نعي

 تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : مقأ . ةفطاع واولا : ةالصلا مقأو ©

 ريمض لعافلاو ًاضيأ نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرحو نينكاسلا ءاقتلال هواي

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةالصلا . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم مقأب قلعتم نامز فرظ : راهشلا يفرط ©

 ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : راهنلا . ةقاضالل نونلا تفذحو ىنثم هنأل ءايلا

 ءاقتلال «يفرط» ءاي ترسكو .٠ ءاسمو ًاحابص يأ ةيشعو ةودع لك ىنعمب

 . نينكاسلا

 ةبوصنم «يفرط# ىلع ةفوطعم : ًافلز . ةفطاع اولا : ليللا نم ًاسفلزو ©
 . ةبرق يأ ةَقِلْزَأ نم ةقتشم ةفلز عمج يهو هنم تاعاسو يأ ةحففلاب

 فطع حصألاو « الز » نم ةفودخ ةدصب قمم رورجتو واج : ليلا نم

 . ليللا نم ًافلز مقأ راهنلا يفرط ةالصلا مقأ يأ : ا

 مسا : تانسحلا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ْن نإ: تانسحلا نإ ©

 . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هلأل ةحيتفلا نم ًالدب 30 بوصنم «نأ»

 عراضم لعف : نبهذي .«َّنِإ) ربخ عفر لحم يف : ةلمجلا : تائيسلا نيهذي ©
 حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض نونلاو ثانالا نونب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تائيسلا . لعاف عفر لحم يف
 . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هلأل

 اللا . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ : ىركذ كلذ ©
 . 77 امو مقتساق : هناحبس هلوق ىلا ةراشالا باطخلل فاكلاو دعبلل

 نونت مو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم أدعبملا ربخ : ىركذ
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 وأ . نيظعتملل ةظع كلت : ىنعملا . روصقم يعابر ثنؤم ابنأل ةملكلا
 : . مهل ةركذت

 مسالا رج ةفالعو ؛ركذ» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجيو راج : نيركاذلل ©
 1 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هلأل ءايلا

 © نيا 5-2007 1
 ريدسغ لعافا نوكسلا لع ينم سأ لعف ربما ةفاطع واولا : ريصاو ©

 . تاعاطلا ىلع ربصاو يأ : تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتئسم

 .:لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ . ةيليلعت ا: ءافل ١٠١ هللا نإف ©

 : . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نأ» عسا ةلالخلا ظفل

 ةمضلاب عرفرم عراضم لعف : عيضي . ا لمع ال ةيفان : ال : عيضي ال ©

 غفر لحم يف اهالت امو ةلمجلاو .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسمم ريمض لعافلاو
 ْ ش . (نإا ربخ

 فاضم : نيتسحملا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : .رجأ : نيثسحملا رجأ ©

 أ .٠ درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب رورجم هيلا

 نعومه - وذ ام كلبك مِوورْسْلاَسس دام الو 1 ويا ها <71

 . انور وكت تاو ني كتب ضنا فوات
0 22 

 9 حم اواو هفأوُر

 يمد : الها : ىتعمب : : الول ةيفانعتسا ءافلا : : نورقلا نم ناك الولف ©

 ل



 نم يأ مدقم «ناك) ربخ بصن لحم يق رورجيو راج : نورشلا نم . حتفلا
 فاضملا فذحف نورقلا لهأ

 نورقلا لهأ نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : ةيقد ولوأ مكلبق نم ©
 : ولوأ .روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو

 : ةيقب . ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل واولاب عوفرم رخؤم «ناك» مسا

 . يأرلاو لقعلا نم ةيقب باحصأ لاجر ىنعمب .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم
 نم ةيشخ ولوأ مهنم ناك ًالهف : ىنعمب وأ ريخو لضف «باحصأ» ولوأ وأ

 . هللا ماقتنا

 عراضم لعف : نوهني . لاح بصن لحم يف : ةلمجلا : داسفلا نع نوهني ©

 : داسفلا نع . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا توبشن عوفرم

 . نوهنيب قلعتم رورجمو راج

 :آلا . داسفلا نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : ًاليلق الإ ضرألا يف ©

 : هاثعم عطقنم ءانثتسا وهو ةحتفلاب بوصنم ًالإب ىنثتسم :اليلق . ءانثتسا ةادأ

 . داسفلا نع اوهن نورقلا نم انيجنأ نمم ًاليلق نكل

 تسيلو نايبلل رج فرح «نم» نم ةنوكم : نمت : مهثم انيجنأ نمم ©

 ىلع ينبم لوصوم مسا «نما و مهدحو نيجانلل يه اهنا ةاجنلا ْنأل ضيعبتلل

 نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نوكسلا
 ريمض «انا و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ىجنأ . «اليلق»
 (مه»و رج فرح : نم . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 . «نم» لوصوملا

 اوعبتاو : ىنعملا ناك ْنِإف ةيلاح وأ ةفطاع واولا : اوملظ نيذلا عبتاو ©
 ًاليلق آلا يأ تاوهشلا اوعبتاو ىنعملا نأل رمضم ىلع ةفطاع يهف تاوهشلا

 : ىنعملا ناك ْنِإ مهتاوهش نوملاظلا عبتاو داسفلا نع اوبن مهنم ائيجنا نمم
 نيذلا عبتا دقو ليلقلا انيجنأ :ريدقتلا نأل ةيلاح واولاف فارتإلا ءازج اوعبتاو
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 ؛لوضؤم مسا: نيذلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف, : عبتا .مهءازج .اوملظ
 مضل, ىلع ينبم نضام لعف :,اوملظ . لعاف عفر: لحم يف حتفلا ىلع يتبم
 'ةلمحو ٠ ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف واولا . ةعابجلا واوب هلاصتال

 1 ١ . اهل لحم ال لوصوملا ةلص هإ

 ,لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسنا : ام: هيف اوفرتا ام ©

 ,واوب هلاصتأل مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : اوفرتأ .
 راج هيف ةقراف فلألاو لعاف بئان عفر لح يف لصتتُم ريم واولا . ةعايجل

 1 اوفرتأب قلعتم رورجمو

 ىلع ينبم نصقان ضام لعف : اوناك . ةفطاع واولا : نيمرجم اوثاكو ©
 ,/ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةغامجلا واوب هلاصتال مضلا

 لاس ركذم عمج هلأل ءايلاب بوصنم «ناك» ربخ :.نيمرجم . ةقراف فلألاو
 اوعبتا يأ «اوفرتأ» ىلع ةفوطعم ةلمجلاو . درفملا نيونت نع ضونع نونلاو
 مهتارهش اوعبتا : ريدقتلا «اوعبتا» ةلمج ىلع وأ . . نيمرجم مهنوكو فارتإلا

 : اهدعب ةلمجلاو ةيضارتعا واولا نوكت نأ زوجيو ٠ كلذب نيمرحجم اوناكو

 ةلمجو .. نيمرجم اوناك مهنأب مهنيلع اكحو : ريدقتلا . امل لحم ال ةيضارتعا
 . بارعإلا نم امه لحم ال نيلوصوملل ناتلص " "انيجنأو «اوفرتأ»

 © لضم هالو لق ةرئؤفا و1
 هي امو»

 فاكلاو ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : كبر «ماقتساو ٌحص» ىنعمب مات

 ان ةوك ذأ وكي ةفاضالاب رج لخ يف عتذلا لع ينبم لصعم دس
 ْ . ًاصقان

 زج فرح يفتا ديكأتل - يفنلا  دوحسجلا مال: ماللا : ملظب ىرقلا كلهيل ©

 رتتسم ريمض لعافلاو . ماللا دعب ةرمضم ْنأِب بوصنم عراضم لعف : كله
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 ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ىرقلا .وه هريدقت ًاناوج هيف
 و . هلحم هيلا فاضملا لحو فاضملا فذحف ىرقلا لهأ يأ رذعتلل فلألا

 راجللاو دوحبجلا مالب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةرمضملا «نأ»

 اديرم كبر ناك ام ريدقتلا . فوذحملا «ناك» ربخب قلعتم رورجملاو

 : ملظب . اه لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «ىرقلا كليي» ةلمجو . مهكالهإل

 . اهل ًاملاظ. : ىنعمب . لعافلا نم لاحب قلعتم رورجو راج

 : لهأ .لاح بصن لحم يف اهدعب ةلمجلاو ةيلاح واولا : نوحلصم اهلهأو ©

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» و ةمضفلاب عوفرم أدتيم
 نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم أدتبملا ربخ : نوحلصم . ةفاضالاب

 تّلحو ربخلا فذحف نوحلصم موق اهلهأو يأ . درفملا نيونت نع نضوع
 . هلم ةفصلا

 ١ ينل ناري ةَديلو تاس كاع لَقزَأَو ©
 : ءاش . مزاج ريغ طرش فرح : ول . ةيفانكتسا واولا : كير ءاش ولو ©

 :فاكلاو ةمضلاب ميظعتلل عوفرم .لعاف : كبر . حتفلا ىلع ينبم ضاَم لعف

 . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 ىلع ينبم ضام لعف : لعج .4ول» باوج يف ةعقاو ماللا : ساثلا لعجل ©

 لوأ هب لوعفم : سانلا .وه . هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ّْ

 . بارعالا نم ال لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلاو ةحتفلاب بوصنم

 - تعن  ةفص :ةدحاو .ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : ةمأ : ةدحاو ةمأ ©

 نيد ىلع سانلا لعل هللا دارأ ولو : ىنعمب . ةحتفلاب اهلثم ةبوبصنم همأل

 . اوفلتخا مهنكلو دحاو

 عراضم لعف : نولازي . اه لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع راولا : نولازي الو ©

 كك نو



 : ضوع نرتلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم «نولازي» ربخ : نيفلتخم ©

 ١ : | . درفملا نيونت نع

 اله

 محاكم 5 0-5 ت1 | هير ١١1

 ظ © نيم نونا
 ! ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . ءانثتسا ةادأ : الا: كبر محر نم الإ ©

 . يفتسلا نوكي نأ زوو . اسانأ لإ يأ ءانكتسالا نلع بصن لحم يف نوكسلا

 , مدقم هب ًالوعفم بصن لحم يف ًالوصوم سا «نم» و ًابسانأ هريدقت ًافوذحم

 :ًاسانأ آلإ : ىنعمب كبر محر نيذلا محر يأ روكذملا هزسفي فوذحم لعفب

 :١ محر . هيف نيفلتخم ريغ قحلا نيد ىلع اوقفتاف مهب فطلو كير مهاده

 , فاكلاو ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : كبر . حتفلا ىلع ينبم ٍضام لعف

 اللا اا . ةفاضالاب رج لح يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 ةرابشا مسا : اذ . رج فرج : ماللا . ة ةيليلعت : واولا : مهقلخ كلذلو ©

 للا يلطع فرح فاكلاو دم بلل ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 : نيكمتلا نم كلذلو : ىنعمب ءهنمضتو لوألا مالكلا هيلع لدام ىلا

 , ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قلخ . رايتمخالاو

 : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 . مهقلخب قلعتم رورجملاو راجلاو . وه

 ناو عفا لع نم نيم لع تمت . ةفطاع ؤاولا : كير ةملك تمتو ©

 | : كبر .:ةمسفلاب عوفرم لعاف : ةملك . اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات

 ل عل لع نم لس يش فك دكا مقل دج يا فاس
 .٠ ةفاضالاب رج لحم

 تنقل ىنعمل لوقلا لوقم -هب لوعفم بصن لع يف ةلمدجلا : مهج نالمال ©

 : نألمأ .ديكاتلا مال ماللا . منهج ءالمال ةكئالملل هلوق يأ «كبر ةملك
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 ريمض لعافلاو ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعق

 نونت منو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : منهج . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم
 . ةيملعلا ىلع فرصلا نم ةعونمم اهنأل

 : سانلاو . نألمأب قلعتم رورجيو راج : نيعمجأ سانلاو ةنجلا نم ©
 ديكوت : نيعمجأ .نجلا يأ :ةنجلاو .اهلثم ةرورجم «ةئجلا» ىلع واولاب ةفوطعم
 : اهدرفم ةملكلاو . ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلاب بوصنم يونعم

 . ءاعمج ةثنؤمو عمجأ

 مس رع 21 0

 هذَهْف ُةءاَجو ُكَدآَو وينام أَ َكياْسليَو ٠١
 *©© نينو لركذَو ةظيومت ف

 هرسفي فوذع لعفل هب لوعفم : الك . ةيفانعسا وارلا : كيلع ّضقن الكو ©

 : ريدقتب يأ هيلا فاضملا نم ضوع هيف نيونتلاو . الك صقن يأ اهدعب ام
 :ريدقتب هنع ًابئان وأ ًاقلطم ًالوعفمو ًامدّقم ًالاح ًالك نوكي نأ زوجيو أبن لكو

 صقن صاصتقالا عاونا نم عون لكو ىنعمب كيلع صقن صاصتقا لكو
 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :كيلع

 . صقنب قلعتم رورجمو راج : كيلع . نحن

 («نما» و «ًالك١ نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : لسرلا ءايذأ نم ©

 . ةيسكلاب ردرجم يلا فاضم : لسرلا . الكا نايب رج فرح

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: كداؤف هب تبثن دام ©

 «تبثن» ةلمجو «كيلع ٌضقن» بارعا برعت : هب تبثن . ٌّضقنل هب لوعفم
 فاكلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : كداؤف . اهل لحم ال لوصوملا ةلص

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 ىلع ينبم ضام لعف : كءاج : ةيفانئتسا واولا : قحلا هذه ْف كءاجو ©
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 | ينبم لصتم ريمض فاكلاو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم يمض لعافلاو حتفلا
 ةراشا مسا. : هذه . رج فرح. : يف ..هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع

 ةصوصقمل الا هذه يف وأ ةنوسلا هله يأ يني رج لخ يف رسكلا لع يتيم

 ْ ٠ ةمضلاب عوفرم لعاف : قحلا ٠

 ! ناتغوقرم .؟قحلا» لع فطعلا يواوب ناتفوطعم ناتملكلا : ىركذو ةظعوم ©

 ! نونت لو رذعتلل «ىركذ» يف فلألا ىلع ةمضلا ترذق دقو ةمضلاب اهلثم

 : يف كءاج دقلو : ىنعملو ررصقم ثنوم يعابر مسا مسال «ىركذ# ةملك
 1 . نينمؤملل ةزبعو ةظعومو قح وه ام ةريخألا صصقلا هذه

 عمج أل هايلا مسالا رج ةمالعو ىركذب قلعشم رورجتو راج : نينمؤملل ©

 . درفملا مسالا ف نيوثلا نع ضرع نوتلو لاس ركذم

 ١ © يعز خت بك كئالكحاةفا لل ويح
 هواو تفذخو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق . ةيفانصسا : واولا : لقو ©

 00 0 د ا سس لاقل نينكاسلا ءاقدلل

 . ينبم:لوصوم مسا : نيذلا . لقب قلعتم رورجبو راج : نوذمؤي ال نيذلل ©

 .!لعق : نوئمؤي . اه لمع ال ةيفان : ال ماللاب رج: لحم يف حتفلا ىلع

 الو ةلمبو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا تربثب عيفرم عراضم 1

 لا . اهل لح :ال.لوصوملا ةلص «نونمؤي

 اد للا لزقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : مكتناكم ىلع اولمعا ©

 . ةسمخلا.لاعفألا نم هعراضم نأل:نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اولمعا

 راج : مكتناكم ىلع .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحت يف لصتم ريمض واولا
 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو اولمبعأب قلعتم رورجمو
 : . مكنكمت ةياغ ىلع اولمعا : ىنعمب روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب

 كا



 : نب ةمغدملا هان» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : نولماع اًنِإ ©
 ربخ :نولماع. 6ْنإ) مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «َّنا»
 . انتكمت ةياغ ىلع نولماع انا ىنعمب

 © نورا نزور

 يف ةدراولا «نولماع اَنِإ مكتناكم لع اولمعا» ىلع واولاب ةفوطعم ةميركلا ةيآلا ©
 .اهلثم برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا

 هع خكنألا جو كاوضكالاَِكوماعهََو ١37١

 نى تك امو هلع

 رورجمو راج : هلل . ةيفانثتسا واولا : ضرألاو تاومسلا بيغ هللو ©
 عوفرم رخؤم أدتبم : بيغ . مدقم ربخب قلعتم عفر لحم يف ميظعتلل 1

 ةفوطحم : ضرألاو .٠ ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : تاومسلا .ةمضلاب

 . اهلثم ةرورجم «تاومسلا» ىلع واولاب

 قلعتم رورجو راج : هيلا . ةفطاع : واولا : هلك رمألا عجرب هيلإو ©

 : رمألا . ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : عجري . عجريب ش
 ةمضلاب هلثم عوفرم رمألل يونعم ديكوت : هلك . ةمضلاب عوفرم لعاف يئان

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم يمض ءاهلاو

 زيمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : هدبعا . ةيببس ءافلا : هديعاف ©

 . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو تنأ هريدقت ًابوجو هيف زتتسم

 5ث



 : هيلع . اهبارعا برعتو (دبعا: ىلع واولاب ةفوطعم : امو هيلع لكوتو ©
 , .1سيل ةلزنمب ةيفان : ام . ةيفانكتسا : واولا . لكوتب قلعتم رورجمو راج

 يمض فاكلاو ةمضلاب ميظعتلل عوفرم-«ام» مسا : ابر : لفاغغُي كبر ©
 . دئاز رج فرح ءابلا : لقاغب .ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم
 .ال ةيفان «ام» نوكت وأ ءام» ربخ هْأل الحم بوصنم ًاظفل رورجم مسا : لفاغ

 .ريخ الم عوفرم ًادتبمإ : كبر . ال لمع

 لوضوم مشا «اما و رج فرح «نعا نم ةنوكم : (غ: نولمعت اًمع ©

 ؛توبشب عوفرم عراضم لعنف : نولمعت . نعب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 !ةلص «نولمعت» ةلمجو . لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 :هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو امل لحم ال لوصوملا

 امو «ام) نوكتف ةيردصم «ام» نوكت وأ . هنولمعت امع : ريدقتلا هب لوعفم

 . لفاغب ًاقلعتم رورجملاو راجلاو نعب رج لحم.يف ردصم ليوأتب : اهدعب
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 ١ نيالا ءلي] ©

 ءادتبال اهنإ ليقو ةيولع رارسأ اهنأ : اهنع ليق فرحألا هذه : رلا : كلت رلا ©

 فورح ةلزنمب يه ليقو . روسلل ءامسأ يه ليقو مالك ءاهتناو مالك

 يف وأ أرقا : ىنعمب بصن لحم يف اهعضوف اهبارعإ زاجأ يأر ةمثو .يجهتلا
 تايا كلت : ىنعمب اهنا هيناعم يف ءارفلا لوقيو رلا اذه : ىنعمب عفر لحم

 نوكيو تايآ كلت مجسلا فورح يأ كلت رلا ىنعمب نوكيو اذه ربخ نوكيف
 نويفوكلا امأ . هل ًاربخ «تايآ» و ًأدتبم عفر لحم يف ؛اذه) ىنعمب «رلا»

 اذه : ريدقتلاو . اي فطع حملا لح يي انا مسا «كلت» نولوقيف

 . ةروسلا تايآ ىلا ةراشالاو ربخلاو ءادتبالا ىلع كلت

 . ةمضلاب عوفرم «كلت» ةراشالا مسا نم لدب :تايآ : نيبملا باتكلا تايآ ©

 - ةفص : نيبملا .ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : باتكلا

 . ةرسكلا هرج ةمالعو هلثم رورجم باتكلل - تعن

 ١" ةليتؤاف امان اقنا ٠
 لصتم ريمض ؛ان» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : هانلزنأ ان

 ريخ عفر لح يف «هانلزنأ» ةلمجو «نإ» مسا يت لع يا ةوكسلا لع ينم
 ريمض «ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لزنا. «نإإ

 ىلع ينبم لصتم ريمضف ءاهلاو لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا
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 لا يف باتكلا اذه انلزنأ : ىنعمب ةحشفلاب بوصنم لاح : ًايبرع ًانآرق ©
 . ًانآرقل -'تعن  ةفص : ًايبرع . ًاعومجم هانلزنأ ىنعلمب ب وأ ًايبرع انآرق ةنوك

 :ةحتفلاب ةبوصنم ًايبرعو ةفوصوم يأ ٠ ةئطوم ًالاج «انآرق» نوكي نأ زوجو

 00 . كلذك لاحلا ىلع بصتنت نأ زوجيو ًاضيأ

 |عقوت ديفي «ْنإ) تاوخأ نم لعفلاب هبشم فرح : لعل“ نولقعت مكلعل ©

 :لضتم ريض فاكلاو . ديكوتللو ةدئاز اهتأل ىلوألا ماللا فذحت دقو نكمملا

 : :نؤلقعت .روكذلا عمج ةمالع ميملاو (ّلعلا مسا بضن لح يف مضلا ىلع ينبم

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعق
 اذه نم ءاجنر ىلع اونوكتل ىنعمب «ّلعلا ربخ عفر لحم ين «نولقعت» ةلمجو
 .. هومهمتو

 ناكل دلني 7-5 عطس *
 2 يعاب هبت

 لأ يف مشلا لع ينبم لصنفتم عفر يمض : نحن : كيلع صقن نحن ©
 ,ريمض لعافلاو ةمضلاب درجتلل عرفرم عراضم لعف : لقت . أدتبم عفر

 'ةلمجو صقنب قلعتم رورحجمو راج : كيلع . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم
 ل دخ عفو لج يف فليس سقت

 اةيمست - ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم بئان : أ: صصقلا نسحأ ©

 ؛هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : صامقلا  ردصلاب لوعشملا

 'وأ :نصاصتقالا نسحأ كيلع صقن : ريدقتلا .صاصتقالا : ىنعمب ةرسكلا

 : . صصقلا نسحأ ًانصصق كيلع نصقن

 :ضام. لعف : ىحوأ .٠ ةيردصم : ام . رج فرح ءابلا : كيلا انيحوأ امي ©

 ,يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريِمض هان» و . انب هلابصتالا نوكسلا ىلع ينبم

 .: اهدعب امو ةام» و . انيحوأب قلعتم رورجمو راج“: كيلإ . لعاف عفر. لحم
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 : ريدقتلا . صقتب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحب يف ردصم ليوأتب
 . ال لحم ال ةيردصملا «ام» ةلص «كيلإ انيحوأ» ةلمجو كيلا انئاحياب

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا «اذ» و هيبنتلل ءاه ١ : اذه : نآرقلا اذه ©
 كيلع صقن : ريدقتب صقنب بصتتني نأ زوجيو . ايس هبل ب

 ةراشالا مسا نم لدب نآرقلا . كيلإ انئاجيإب نآرقلا اذه صاصتقالا نسحأ

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم

 ال ةيضارتعا ةلمج : اهدعب ةلمجلاو ةيضارتعا : واولا : هلبق نم تنك ْنِإو ©
 ريمض اهمساو لعفلاب هبشملا فرحلا ةليقشلا «ْنِإ» نم ةففحم : نإ . ال لحم

 نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : تنك . هنإو يأ بصن لحم يف نأشلا
 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال

 عفر لحم يف اهربخو اهمسا عم «ناك» نم ةيلعفلا ةلمجلاو «ناك» مسا عفر

 ينبم لصتم ريمض ءاهاو اهربخب قلعتم رورجو راج : هلبق نم . نا ريخ
 . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع

 ةقراف تيمسو ةقلحزملا ديكوتلا مال اهسفن يهو ةقراف : ماللا : نيلفاغلا نمل ©:

 رورجمو راج : نيلفاغلا نم . ةيفانلا (ْنِإ) نم ةففخملا «نإ» زيمتو قرفت اهمأل

 ركذم عمج هنأل «ءايلا» مسالا رج ةمالعو «ناك» ربخب قلعتم بصن لحم يف

 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس

 اكفر قعد تاَرْنِإتبَيِدجِل فْمْولَهْدِإ <
 ل١ مضاد صا

 يلم كه مكي رهو سعم 21

 ©  َنيِيَِس َسْمْشلاَو

 نوكسلا ىلع يئبم «نيح» ىنعمب نابمز فرظ : !: هيبأل فسوي لاق ذإ ©

 لب - سصقلا نسأل يم لذي بصت لع يف مسا أ . بصن لحم يف
 - صوصقملا  لوعفم مسا وهو صصقلا ىلع لمتشم تقولا نأل  لاتشا

 .لاق «ركذا» هريدقت رمضم لعفل هب ًالوعفم بصن لحم يف نوكي نأ' زوجيو
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 هنأل نوني لو ةمضلاب عوفرم لعاق : فسوي . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 ' روزجيو راج .: هيبأل .ةفاضالاب رج لحم يف «فسوي لاق» ةلمجو يمجعا مسا

 :ريماض ءاحلاو ةسمخلا ءاسالا نم هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو لاقب قلعتم

 00 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

 .ءاثلاو ةحتفلاب بوصنم فاضم ىدانم : تبأ . ءادن.ةادأ : اي: تبأ اد ©
 ' ثينأتلا ءات اهنإ ءاتلا نع ليق دقو ةفاضإلاب رج لح يف ملكتملا ءاي نع ةيلقنم
 دقو تقولا يف ءاه اهيلق كلذ ىلع ليلدلاو ةفاضالا ءاي:نم ًاضوع تعقو

 ' . ركذم وهو ةمامح يف اهقاحلإإ زاج اك ًاناوج ربكذملاب: ثينأتلا ءات تقحلأ
 ىلإ تقلحز دقو يبأ اي كلرق يف ءايلا لبق تناك يتلا يه هرخآ يف ةرسكلاو

 حتفب اهأرق نم كانهو اخوتفم اهلبق ام نوكي نأ ثيثأتلا ءات ءاضتقال ءاتلا

 اق تمسي اك ةرسكلا وه ره انمهي امو . ةميلس تاريدقتيو اهمضو ءانلا
 : .اههنيب عمجي الف ءايلا نم لدب ءاتلا نأل يتبأ اي :لاقي الو .ميركلا فحصلا

 .ينبم لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : تيأر ينإ ©
 ,نوكسلا ىلع ينيم نيام لعف : ىآر . اهمسا بصن لع يف نوكسلا ىلع

 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلإ . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال
 'يف : : اهدعب امو ةينإ» ةلمجو «ّنإ' ربخ عفر لحم يف «تيأر" ةلمجو لعاف عفر

 ا . - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لح

 لع يف يزل تف لع يشم بكرم هدع + رشع دحلأ ًابكوك رشع دحأ ©
 : . ةحنتفلاب بوصنم زييمت : ًابكوك :. هب لوعفم بصن

 بكاوكلا لع فطعلا يواوب ناتفوطعم ناتملكلا : رمقلاو سمشلاو ©

 نايبو صاصتخالا قيرط ىلع بكاوكلا نع ارخخأ دقو ةجتفلاب ناتبوصنم

 . بكاوكلا نم امهريغ ىلع امهتيزمو (هلضف

 ىلع فنأتسم مالك يه وأ ديكودلل ةيؤرلا راركت : نيدجاس يب ُمِهُكْئار ©
 :؟ اهتيأر فيك : هل لاق مالسلا هيلع بوقعي نأك هل ًاباوج عقو لاؤس ريدقتلا

 ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه) و تبرعأ : تيأر . .اهشيؤر لاح نع ًالئاس
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 وه اهب اهفصو هأل ءالقعلا ىرج تيرجأو هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
 راج : يل . ةلقاع اهنأك مهمكح اههيلع ىرجأف دوجسلا وهو ءالقعلاب صاخ

 ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم لاح : نيدجاس . نيدجاسي قلعتم رورجمو

 ةيرصبلا تيأر ىلع يهو درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس
 ترركت دقو نيلوعفم ىلا ىدعتتف ملع ىنعم ىلع لمحت ةيملحلا «ىأراو
 . لاحلاو لعفلا نيب مالكلا ةلاطا ببسب ديكاتلل ةفاضا «؛مهتيأر»

 ديك اهنيك دوغ سبك إبلا
 0و

 © ةيقاعرهإ زامل
 لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . هل لاقف يأ : يشب اي لاق ©

 بوصنم ىدانم : ىنب . ءادن ةادأ : اي . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمبغ

 ةملكلاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو فاضم وهو ةحتفلاب

 . «نبا» ريغصت

 لوقم - هب لوعفم بصن لح يف ةلمجلا:كتوخا ىلع كايؤر صصقت ال ©
 همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : صصقت . ةمزاج ةيهان : ال  لوقلا

 لوعفم : كايؤر .تنأ هريدقت ًايوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس
 ينبم لصتم ريمض فاكلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب

 قلعتم رورجيو راج «كتوخا ىلع» و . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع

 رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو صصقتب
 . ةفاضالاب

 ّْنِإ : ىنعملا  بلطلا  يهنلا باوج يف ةحقاو : ءافلا : ًاديك كل اوديكيف ©
 ةرمضم ْنأب برصنم عراضم لعف : اوديكي . كوداك مهيلع اهتصصق
 فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح هبصن ةمالعو

 -ردصم قلطم لوعفم : ًاديك .اوديكيب قلعتم رورجمو راج : كل .ةقراف
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 ' ةدافإ عم ديكلا لعف ىنعم ديفيل ماللاب لعفلا ىّدعت دقو . ةحشتفلاب بوصنم

 ١ ىنعمب ةيببس يه ءافلاو . فيوختلا يف غلبأو دكأ وهف نمضملا لعفلا ىنعم

 : نم عزتنم ردصم ىلع فوطعم ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا نأو ؛اليكل»
 ' . كل ديكلا مدعف ايؤرلا صق مدع كنم نكيل : ريدقنتلا . قباسلا مالكلا
 . اهل لحم ال ءنأ» لوصوملا ةلص «اوديكي» ةلمجو

 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ! : ناسنإلل .ناطيشلا ْنِإ ©

 . ودعب قلعتم رورجمو راج : ناسنإلل . ةحتفلاب بوصنم ؟ نإ مسا: ناطيشلا

 | ةعوفرم ودعل - تع ةفص :نيبم . ةمضلاب عوفرم هَنإ) ريخ : نيدم ودع ©

 : . ةمضلاب اهلثم

 . تت د فون رفلار تسلك ككيتك ةلككم <
 و ها“

 هي ءابتا ع رت 2 صر 7
 ان قت! ةميِجرت] لبق نم ليوا
2 2 
 >2 27 كور ١

 اهنأ بوق دلال
 ْ وو ها

 # كح
 : «لثما ىنعمب مسا.: فاكلا '. ةيفانتتسا واولا : كّير كيبتجب كلذكو «©

 نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مشا : : اذ . ءابتجالا كلذ لثعو : ريدقتلا . فوذحم

 / لل ديلا لع ةدنلا ةمضلاب عوفرم عاصم لعف : ايفل عسر

 : كير 0 وم با لع يف بلا ىلع ين لستم يمض فالكاو

 57 بترغت «كيلعيا و كل ريدقتب هييشدلا يكمن يق لعئاف ريغ
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 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةرهاظلا ةمضلا لعفلا عفر ةمالعو «كيبتجي»

 نم «نم» نوكت وأ كملعيب قلعتم رورجمو راج :ليوأت نم .وه هريدقت

 : ثيداحألا .ةيضيعبتلا نم هيلع تلد ًافوذحم يناثلا «مّلعي» لوعفمو ضيعبتلا

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم
00 1 

 . اهبارعإ برعتو «ملعي» ىلع واولاب ةفوطعم : متيو : كيلع هتمعن متيو ©
 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هتمعن

 هتمعن متيو يأ متيب قلعتم رورجتو راج : كيلع . هب لوعفم بصن لح

 . مثيب قلغتم رورجيو راج : لآ ىلع . ةفطاع : واولا : بوقعي لآ ىلعو ©

 ةرسكلا نم الدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : بوقعي

 لهأ ىلع : ىنعمب . ةيملعلاو ةمجسعلا ىلع  نيونتلا - فرصلا نم عرنمم هنأل
 . ةالصلاو ىوقتلاب بوقعي

 زوجيو . ةفاك اام) و «كلذك» يف فاكلا بارعإ برعت : فاكلا : اهمتأ امك ©

 ريمض («اه» و وه : هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ختفلا ىلع ينبم

 اهالت امو ةيردصملا «ام) و هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 قلطم لوعفمب قلعتم رورجملاو راجلاو رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب

 ًاماَتإ بوقعي لآ ىلعو كيلع هتمعن متيو : ريدقتلا . فوذحم -ردصم

 . ال لحم ال ةيردصملا «ام» ةلص ةاهمتأ» ةلمحو . لبق نم كيوبأ ىلع اهمامتاك

 رورجم مسا : كيوبأ . اهمتأب قلعتم رورجمو راج : ليق نم كيوبأ ىلع ©
 ريمض فاكلاو . ةفاضالل نوئلا تفذحو ىنثم هنأل ءايلا هرج ةمالعو ىلعب

 : لبق . رج فرح : نم . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم

 ةملك برحت لو نمب رج لح يف ةفاضالا نع هعاطقنال مضلا ىلع ينبم مسا
 قلعتم «لبق نم» رورجملاو راجلاو ةانثم اهنأل ةسمخلا ءاسالا بارعإ «كيوبأ»

 . اهمأب

15594 



 ' هرج ةمالغو اهلثم رورجم كيوبأل نايب فطع : ميهاربا : قحسإو ميهاربا ©

 ةمجعلا لع «نيونتلا» فربصلا نم عونم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا

 ْش . هبارعإ برعيو «ميهاربا» ىلع واولاب فوطعم :: قحسإو ةيملعلاو

 1 كبر . .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : ميكح ميلع كبر ْنإ ©

 حيفا لع بم لصتم ريس اكو حاب ميشعتلا بوس ؛ إس

 | ةفض : : ميكح ةمضلاب عوفرم « نإ ١ ربخ : ميلع . ةفاضإلاب رج لحم يف

 آل ىنعمب يأ ٠ ًاضيأ ةمضلاب ةعوفرم ّنإل ناث ربخخ وأ ميلعل - تعن

 ْش . لعفي اب ميكح هلضفل نيلهأتسملاب ميلع كبر

 ٠١< َنِلَع م و قشور ف ناكدَيَل م ©

 ضام لعف : ناك . قيقحت فرح : دق . ديكوتلاو ءادشبإلل ماللا : ناك دقل ©

 ْش . حتفلا ىلع ينبم صقان

 ' ةمالعو يفب رورجم مسا :فسوي .رج فرح : يف: هتوخإو فسوي ف ©
 ' ةمجعلا ىلع  نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج
 ' اهزَج ةمالعو ًاضيأ ةرورجم فسوي ىلع واولاب ةفرطعم : ةتاوحتإو .ةيملعلاو
 , ةفاضإلاب زج لحب يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاملاو 8 ةرهاظلا ةرسكلا

 ٍْ مدقم «ناك» ريخب قلعتم بصن لحب يف رورجملاو رابجلاو

 ماس وكلم عج هلل ءايلا هرج ةمالعو هايل نم ةفصب قلعتم رورجت

 | يف ناك دقل : ىنعمب ٠ درفملا مسالا يف ةكرح او .نيونتلا نع ضوع نونلاو

 : . هتمكحو هللا ةردق نع نيلئاسلل لئالد مهثيدحو مهتصق

 بالها



 نإ بضخ فكنا حلت اذ
 ل 7

 فوذحم وأ رمضم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : اولاق نإ ©
 هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق . فاضم وهو ركذا : هريدقت

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا ؤاوب

 . ةفاضالاب رج لحم يف ةاولاق» ةلمجو

 لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب امو ةلمجلا : هوخأو فسويل ©
 مسا : فسوي . ةلمجلا نومضمل قيقحتو ديكأت اهيفو ءادتبالل ماللا - لوقلا 1

 فرصلا نم عونمم هنأل نوني لو ةمضلاب عوفرم  أدتبم  ءادتبالا ىلع عوفرم

 عوفرم «فسويا ىلع واولاب فوطعم : هوخأو . ةيملعلاو ةمجعلل «نيونتلا»
 ينبم لصتم ريمض ءاهلاو ةسمخلا ءاهسألا نم هنأل واولا هعفر ةمالعو هلثم

 . نيماينب وه هوخأو . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع

 ما هل نوني لو ةحضلاب عرفرم أدعبلا ربخ : بحأ : اذم انيبأ ىلإ بحأ ©

 ىنثيال وهو ليضفتلا  لعف - نزو ىلع هنأل - نيونتلا - فرصلا نم عونمم

 و ا ا قرف

 رورجمو راج : انيبأ ىلإ . نم  هعم ناك اذإ ثنؤملاو ركذلا نيب هيف قرفي

 ريمض «انا» و ةسمخلا ءاسالا نم هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو بحأب قلعتم

 . بحأب قلعتم رورجمو راج: انم .ىلإب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 مضلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : نحن . ةيلاح :واولا : ةيصع نحنو ©

 لح يف : ةيمسالا ةلمجلاو ةمضلاب عوفرم ربخ : ةبصع . أدتبم عفر لحم يف

 . لاح . بصن

 بوصنم (َنإ) مسا : . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ّ َّنِإ : انابأ نإ ©

 0 ةسمكلا هلا نم لل فلا

 بالاك



 ! رورجمو راج : لالض يف ةقلحزملا - ديكوتلا مال ماللا نيدم لالض يفل ©

 | ٠ التم ةرورجم لالضل - تعن ةفص :: نيبم .«نإ» ربخب قلعتم عفر لحم يف ْ

 | و افوحكو ءيإ هج ىو لي نأ هياط تم وأ 4

 © َنِدِلصََق رم
 , لامألا نم هعراضم أل نرنلا فذح ىلع يني رسأ لعف : فسوي اول اولتقا ©

 ' : فسوي '٠ ةقراف فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخل

 - نيوتن فصلا نم عون هل هوب لو ةحيتشاب باصتس دب لومشم

 ْ . هتيملعو هتيمجعل

 . نينكاسلا ءاقتلال هرخآ رسك رييختلل فطع فرحأ وأ : ًاضرأ هوحرطا وأ«

 | ىلغ ينبم لصتم ريمض ءاهلاو اهبارعإ برعتو ؛اولتقا» ىلع: ةفوطعم : اوحرطا

 : ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : ًاضرأ . هب لوعفم:بصن لحم يف مضلا
  ةديعب اهنأل ةلوهجمو ةمهبمو ةركن يه ليقو هوحرطاب .قلعتم ةحتفلاب ةيناكملا
 يه لب .. ةمهبم ريغ اهتعيو ؛يفا ىلع اهبصني نم كاذهو ٠ نارمسملا نم
 1 . فوذحم رج فرحب دعتم ِناث هب لوعفم

 . بلطلا بارج هلا موزج عياضم لعف : لخي : مكيبأ هجو مكل لخي ©
 ؛ راج : مكل .  ةلعلا فرح هرخخآ فذح همزج ةمالعو موزحجم - رمألا

 : عوبفرم لعاف : هجو.. روكذلا عمج ةمالع ميملاو اولخيِب قلعتم رورجمو
 ' نم هنأل ءايلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلا فاضم : مكيبأ . ةمضلاب

 / ةمالغ ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلا .. ةسمخللا ءاسألا
 . عمجلا

 : ةمالنعو اهلثم ةموزجم «لخيا ىلع واولاب ةفوطعم : هدعي نم اوثئوكتو ©

 . مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو صقان لعفلاو نؤنلا فذح : اهمزج
 ” «ْنأ» راضإب ًابوصنم لعفلا نوكي نأ زوجوبو . ةقرابف فلألاو «نوكت»

 بداآالآ



 قلعتم رورجمو راج : هدعب نم . بوصأ لوألا هجولاو ؟عم» ىنعمب واولاو

 عجري وأ فسوي ىلا دوعي ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهاو اونوكتب

 . «اوحرطا» وأ «اولتقا» ردصم ىلا

 - تعن  ةفص : نيحلاص . ةحتفلاب بوصنم «نوكت» ربخ : نيحلاص ًاموق ©

 ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج اهنأل ءايلا بصنلا ةمالعو اهلثم ةبوصنم ًاموقل
 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع

 تبيع ٠١ ةنييبفاببت نا ةفاو كنز كاذب امُهَْلاَكَلَق .

 #©»  َنيِلْفمْسْكَن رايق سعب

 عوفرم لعاف : لئاق . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مهثم لئاق لاق ©

 «مه» و «لئاق» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : مهنم .ةمضلاب

 . نمب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 الب موزجم عراضم لعف : اولتقت . ةمزاج ةيهان : ال: فسوب اولتقت ال ©

 فلألاو لعاف عفر لع يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو
 نم عونمم هنأل نونت مو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : فسوي .ةقراف

 : ةيملعلاو ةمجعلا ىلع  نيونتلا - فصلا '

 لعف : هرقلأ . «لب» ىنعمب ةيفانئتسا : واولا : بجلا ةيادغ ف :هوقلأو ©

 ريمض واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ

 يف . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم يف لصتم
 يأ ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : بجلا . هوقلأب قلعتم رورجيو راج : ةبايغ

 . هرعق يف
 باوج هنأل موزجم عراضم لعف : هطقتلي : ةراّيسلا ضعب هطقتلبي ©

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو هرخآ نيكستب موزجم  رمألا  بلطلا
 : ةرايسلا . ةمضلاب عوفرم لعاف : ضعب . مدقم هب لوعفم بصن لحم

 ل”



 ىنعمب ارآيسا عمج يهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب ر زورحم هيلا فاضم

 , 0 قيل يف ثوري نمل مالا مح

 لع ينبم ام لعف : عك اج رش فرح ْذِإ : نيلعاف متنك ْنإ ©

 عمج ةمالع ميلاو ةناكا مسا عفر لحم يف مضلا لع ينبم لصتم ريمض
 ,نونلاو لاس ركذم عمج هلأل ءايلاب بوصنم «ناكا ربخ «نيلعاف# و روكذلا

 000 : . يلا اخ يف اف نيلعاف معك نإ : ريدا ٠

 ١١ ميك لاو تع لعامل كمان *
 أ اولا . : ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ٍضام لعف : اًناَيآ اد اولاق ©

 : : ايأ . ءادن ةادأ : اي. ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
  لصتم ريمتض ةانا وب ةسمخلا ءامسالا نم هقأل فلألاب بوصنم فاضم ىدانم

 . لوقم هب لوعفم بصن لح يف : ةلمجلا .هيلع انئانت ل يأ : اًشمأت ال كلام ©
 ! : كل . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا:مسإ : ام  لوقلا
 ٠ : ْنمأت . اهل لمع ال ةيفان : ال. ربخلاب قلعتم عقر ؛لحم يف رورجبو راج
 نيملكتملا ريمضب ةمغدملا نونلا ىلع ةرهاظلا ةمضلاب عونفرم عراضم لعف

 ىلع ينبم لصتم ريمض هان» و . تنأ.: هريدقت ًابوجو رثتسم ريمض لعافلاو

 © زوجيو لا بصن لحم يف ؛انمأتال» ةلمجو . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا
 نوكتو . انمأت ال تنآو : ريدقتلا .فوذحم أدتبمل ًاربخ عفر لحم يف نوكت نأ
 . ًالاح بصن لحم يف ةلاحلا هذه يف ةردقملا ةيمسالا ةلمجلا

  ةمألعو انمأتب قلعتم رورجمو راج : نوحصانل هل اًنِإو فسوي ىلع ©
 .  نيونتلا| فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةجنتفلا : مسالا رج
 نإ . لاج بصن لح يف : اهدعب ةلمجلاو ةيلاح واولا: . هتيملعو هتيمجعل

 لالا



 ىلع ينبم لصتم ريمض َّنإب ةمغدملا انهو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن' فرح

 ماللا «َّنِإ) ربخب قلعتم رورجيو راج : هل . هّنِإ» مسا بصن لحم يف نوكسلا

 ركذم عمج هّنأل واولاب عوفرم «ْنِإ) ربت : نوحصان . ةقلحزملا  ديكوتلا مال

 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ماس

 ١ نظن[ بلور ََِأ ©
 رت يمت لاق نوكسلا لع ينم رمأ لمد ادق انعم لسرأ

 لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو تنأ هريدقت ًايوجو
 رج لحم يف انا و هلسرأب قلعتم ةبحاصملا ىلع لدي ناكم فرظ : عم . هب

 . لسرأب قلعتم ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ : ًادغ . ةفاضالاب

 ةمالعو - رمألا - بلطلا باوج هنأل موزجم عراضم لعف : بعليو عتري ©

 : بعليو . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا همزج

 . عتري ىلع واولاب ةفوطعم

 ةيآلا يف ةدراولا «نوحصانل هل اًنإو» بارعا برعت : نوظفاحل هل انإو ©

 . ةقباسلا ةميركلا

 منو بذاك[ نأ هادو بام كنيبْنِإلَو +٠7

 © َنلْفَعدْنَع
 ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : لاق : يئنزحيل يَنِإ لاق ©

 دقو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ينإ . وه هريدقت انارج هيبف رتتسم

 عوفرم عراضم لعف ةيننزحيا و - ةقلحنملا  ءادهإلا مال مالا هذ 55 مسا

 . نإ ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو
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 عراضم لغف : اوبهذت . بصان يردصم فرح : نأ : هب اوبهذت نأ ©
 واولاو . ةسمخلا لاعفالا نم هنأل نونلا فذح هبصن ةمالعو نأب بوصنم

 :قلغتم رورجمو راج :: هب . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 ' مكباهذ : اريدقتلا .لعاف عفر لحم يف ردصم ليوأتب «اهالت امو نأ)و اوبهذتب

 | . نأ ةلص «اوبهذت» ةلمجو

 : عوفزم عراضم لعف : فاخأ . ةفطاع واولا : بئذلا هلكأي نأ فاخأو ©

 ةيردصم فرح : نأ . انأ هريدقت ًابوجو هيف تتسم ريمض لعافلاو ةمسفلاب
  ريمض ءاهلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لغف : :هلكأي . بصنو

 | لعإف : بئذلا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم
 أ هب لوعفم بصن لح يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو «نأ» إو . ةمضلاب عوفرم

 1 . هل لحم ال «نأ» ةلص «بكذلا هلكأي» ةلمجو . فاخأ

 ,بصن لحب يف : اهذعب ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاح واولا : نولفاغ هنع متنأو ©
 هنع . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : متنأ .لاح

 عمج هلأل قاولاب عوفرم «متنأ» ربخ : نولفاغ . ربخلاب قلعتم رورجمو راج
 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيؤنتلا نع ضوع نونلاو : ملاس ركذم

 :١ هزيل 7 ةبمغنقو باراك نبال © 2
 ' واوبأ هلاصنال مضلا ىلع ينبم نضام لعف : اولاق : بئذلا هلكأ نثل اولاق ©

 ' 1 نفل . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم يمض : واولا . ةعامجلا

 ! لعتف : هلكأ . مناج طرش فرح : نا ةنذؤملا مسقلل ةئطوم : ماللا

 : ينبمأ لصتم ريمض .ءاهلاو نإب مزج لحم يف طرشلا لغف حتفلا ىلع ينبم ضام
 ' . ةمضلاب عوفرم لعاف : بئذلا .. مدقم هب لوعفم بضن لحم يف مضلا ىلع

 : نحن . لاح بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو ةيلاح واولا : ةبصع نحو ©
 | «نحلا ربخ : ةيصع : أدتبم عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض

 ش ١ . ةمضلاب عوفرم

 اال[



 ال مسقلل ةلمجو . هللاو هريدقت فوذحملا مسقلا باوج : نورساخل اذإ اًنِإ ©

 . مسقلا باوج هيلع لد فوذحم طرشلا باوجو . بارعالا نم امل لحم

 . اهل لحم ال هباوجو فوذحملا مسقلا نيب ةيضارتعا «بئذلا هلكأ ْنِإ» ةلمجو
 ريمض ةائدو نيملكتملا ريمضب تمغدأ لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح :نإ

 ال باوج فرح : اذ ٠ (ْنِإ) مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 واولاب عوفرم (نِإ) ربخ : نورساخ .- ةقلحزملا  ءادتبالا مال ماللاو هل لمع

 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضرع نرنلاو ماس ركذم عج هنأل

 ًاًيزأو فايا يأ أوسم وباع الك 1

 »طا لو هدر كبر
 ل م سب ل ارح اا. ها انا اعلق

 املا باوجو . باوجلاب قلعتم ةينامزلا ةيفرظلا لع بصن لحم يف نوكسلا
 ىذألا نم اولعف ام هب اولعف وأ هوذآ وأ هوبرض : هانعم وأ هريدقت فوذحم

 . ةفاضإلاب رج لحم يف «امل» دعب ةيلعفلا ةلمجلاو

 ريمض : واولا . ةعانجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : هب اويهذ ©

 . اوبهذب قلعتم رورجمو راج : هب . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 ْنأ اهلثم برعتو «اوبهذ» ىلع واولاب ةفرطعم : هولعجي ّْنأ اوعمجأو ©
 هبصن ةمالعو ْنأِب بوصنم عراضم لعف : هولعجي . بصان يردصم فرح
 لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واول .١٠ نوئلا فذح

 ردصم ليوأتب «اهالت امو نأ» و . هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم
 .هعمزأو رمألا عمجأ : انلوق لثم هلعج اوعمجأ يأ «اوعمجأ» بصن لحم يف
 . بارعإلا نم احل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص ةهولعجيا ةلمجو

 بجلا . هولعجيب قلعتم رورجمو راج: هيلا انيحوأو بجلا تبايغ يف ©

 اع : واولا . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم

 يف لصتم ريمض هانا و ائب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :ىحوأ

 لالالا



 كلت 5 وهو هل انيحوأ يأ ىحوأب قلعتم .رورجمو راج : هيلا .لعاف عفر لحم
 . ةلاحلا

 املا لعأ ينبم عياضم لعف : نبت ٠ ءادعبالا مال ؛ ماللا : مِهُنكّيْنتل ©
 ثنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةليقثلا ديكوتلا نوئب هلاصتال
 ىنعمب هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئابغلا ريم ؛مه» و
 ْ' . «مهئبنتل كنا)

 !لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مه» و . ءىبنتب قلعتم رورجمو راج : اذه مهرمأب ©

 '- تعن  ةفض رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا :اذه .ةفاضالاب رج

 : مه .لاخ بصن لحم يف :اهدعب ةلمجلاو ةيلاح واولا : نورعشي ال مهو ©

 ' لمع ال ةيفان : ال ٠ أدتبم عفر لحن يف نوكسلا ىلع ينبمأ لصفنم عفر ريمض

 يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعلف : نورعشي . اهل '
 . ؟مهل ربخ عفر لحم يف "نورعشي ال١ ةلمجو لعاف عفر لح

 ه كن اقيعرْماَبَأَوْئاَبَم 7
 .واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم نضام لعف : اوءاج . ةيفانئتسا اولا : اوءاجو «

 ا . ةقراف فلألاو لعاف عفر يف لصتم زيمض واولا . ةعامجلا

 ريمض «مه»ا و ةسمخلا ءايسألا نم هنأل فلأب بوصنم لومفم : ءاشع مهابأ ©

 ؛نامز فرظ : ءاشع : ةفاضألاب رج لحن يف نوكسلا ىلع ينبم نييبئاغلا

 عفر .لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعن : نوكبي ©
 «ءاشع) و .نيكاب ةيشع مهابأ اوءاج يأ .لاح بضن لحم يف ةلمجللاو لعاف

 . اوءاجب قلعتم
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 انتم َقْسْو هلو قست كداب اواو ١
 © نقصد ورمل زاك

 واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : ائابأ اب اولاق ©

 مسا : ابأ . ءادن ةادأ : اي . ةقراف فلألاو لعاف عفر ل يف لصتم ريمض

 ريمض «ان» و ةسمخلا ءامسالا نم هنأل فلألا هبصن ةمالعو بوصنم ىدانم

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ْ

 و نيملكتملا ريمضب مغدأ لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : انيهذ انِإ ©

 لعف : بهذ .«نإ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض انا
 نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ان» .انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 . نإ ريخ عفر لح يف هانبهذ» ةلمجو لعاف عفر لح يف

 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : قيتسن ©

 . قباستن ىنعمب لاح بصن لحم يف : ةلمجلاو نحن

 : فسوي . اهبارعا برعتو ؛انبهذا ىلع واولاب ةفرطعم : فسوي ائكرتو ©

 ةمجعلل فرصلا نم عونمم هنأل نوني لو ةحتفلاب برصنم هب لوعفم
 .ةيملعلاو

 فاضم : عاتم. فاضم وهو انكرتب قلعتم ناكم فرظ : دنع : افعاتم دنع ©

 رج لحم يف لصتم ريمض ةاناو . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا
 . ةفاضالاب

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هلكأ . ةيببس وأ ةفطاع ءافلا : بئذلا هلكأف ©

 :بئذلا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو
 . ةمضلاب عوفرم لعاف

 : تنأ .«سيل» ةلزنمب ةيفان : ام . ةيفانغتسا واولا : انل نمؤمب تنأ امو ©

 رج فرح ءابلا .«ام» مسا عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض
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 ,ربخب هنأل الحم بوصنم ًاظفل رورجم مسا :نمؤم .يفنلا ىنعم ديكأتل دئاز

 دنع «سيلا لمع لمعت امو . نمؤمب قلعتم رورجمو راج : انل . «امد
 !يف «تنأ» نوكت ميمت .ينب ةفل ىلعف . ميمت ينب دنع ةلمهم يهو .نيزاجحلا

 ! يدع ةيآلا هذه ينو «تنأ» ريخ هنأل ًالحم ًاعوفرم «نمؤم» و أدتبم عفر لحم
 ْ ؛ .ءابلاب نايبالا لعف

 :ول .لاخل بصن لحم يف : :اهدعب ةلمجلاو ةيلاح واولا : 'نيقداص انك ولو ©

 ىلع ينبم صقان ضام لعف : انك ٠ ةمزاج ريغ طرش ةادأ (ْنِإ! ىنعمب

 ' عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتتم ريمض هاند و . اب هلاصتال نوكسلا
 5 ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم «ناك» ربخ :نيقداص .«ناك» مسا

 . مانعمأ مدقتل فوذحم طرشلا باوجو درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع

 طضقر و 2

 ل لئن ةةطااةيكيدينأطاب 14

 ْ ْش 0 َنوُفِصام لع ناسا

 ' ىلع .ينبم ضام لعف : اوءابج . ةفطاع واولا : هصيمق ىلع اوءاجو ©

 :لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : .واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مسضلا

 ءاجو ىنعُمب . اوءاجب قلعتم رورجمو راج : هصيمق ىلع . ةقراف فئألاو

 00 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلو صيمقب

 :تعن : بذك .«هصيمق» نم ةفوذخم لاحب قلعتم'رورجمو راج : بذك مدي ©

 ردصماب فصو وأ بذك يأ هيف بوذكم ىنعمب ىزاخجي فصو وهو مدل

 ىلع بصنلا اهل 'هصيمق لع١ ةلمجلا هبشو مدب ًاثولم ريدقتلا . ةغلابملل

 1 : . هصيمق قوف : ريدقتب ةيفرظلا

 .هريدقت لارج هيف تتسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ٍضام لعف : لن لاق ©

 . فائئتسالل بارضا فرح : لب . بوقعي ؛مهيبأ ىلع دوعي وه

 :لحم.ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو . ختفلا ىلع ينبم ضام لعف : مكل تلّوس ©

 كل



 ىنعمب روكذلا عمج ةمالع ميملاو تلوسب قلعتم رورجيو راج : مكل .اه

 . تلوسو

 ل يف لصتم ديف : فاكلا فلاب عوفرم لعاف : سفنأ : ًارمآ مكسفنآ ©

 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : أرمأ . روكذلا عمجةمالع ميم لاو ةفاضضالاب زج

 . هماقم هيلا فاضملا 8 فاضملا فذحف «ميظع رمأ باكترا» ىنعمب

 . ريدقتلا . فوذحم أدتبملا ربخ : ريص . ةيفانتسا : ءافلا : ليمج ريصف ©

 ربصل - تعن - ةفص :ليمج .ربص يدنع يذلا وأ ربص ٍينأش وأ ربص يرمأف

 هريخو فوصوم هنأل أدتبم (ربص» نوكت نأ زوجيو . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم

 . لثمأ ليمج ربصف : ريدقتلا ًافوذحم

 ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةفطاع : واولا : ناعتسنملا هللاو ©

 . ةمضلاب هلثم عوفرم أدتبملا ربخ : ناعتسملا . ةمضلاب

 ينبم لوصوم مسا : ام . ناعتسملاب قلعتم رورجمو راج : نوفصت ام ىلع ©

 دقو . نولوقت ام لاتحا ىلع : ىنعملاو . ىلعب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 عوفرم عراضم لعف : نوفصت . هلحم هيلا فاضملا لحو فاضملا فذح

 ةلص «نوفصت» ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا :توبشب

 هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو ال لحم ال لوصوم ا

 ام نوكتف ةيردصم اما نوكت نأ زوجيو هنوفصت ام : ريدقتلا . هب لوعفم

 . مكفصو ىلع : ريدقتلا . ىلعب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو

 . مكلوق ىلع

 4 د

 كاتم ابيل لد اهمها ةريسْتَيَو 4
 © َنلقاَيملِع 020 ا

 ختفلا ىلع ينبم ضام لعف : تءاج . ةيقانعتسا : واولا : ةراهس تءاجو © .

 عوفرم لعاف : اهدرفم ةعامج يأ : ةايس . ظفللا ىلع ثينأتلل ءاتلاو

 . ةمضلاب
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 مضْلا ىلع .ينبم ضام لعف : ارلسرأ .:ةفطاع ءانلا : مهدراو اولسرأف «©
 ىلع دوعي لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال
 هب لوعفم : دراو . ةبقراف فلألاو ىنعملا ىلع لعفلاارّكذ دقو «ةرايس»
 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مِه) و ةحتفلاب بوصنم
 : . ءاملا دري يذلا وهو ةفاضالاب

 لع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىلدأ . ةفطاع ::ءافلا : هولد ىلدأف ©
 : هولد .وه ةريلك لا ج هي تعم ريمض لعافلاو رذعتلل ةروصنلا فأل 1

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم
 : . رهاظلا حتفلا ىلع ينبم وهو «ىلدأ» بارعإ برعي : لاق : ىرشب اي لاق ©

 : يف رذعتلل ,فلألا ىلع ردقملا مضلا ىلع ينبم ىدانم: : .ىزشب . ءادن ةادأ : اي

 ' يأ ىئرشبإاي ىنعمب نوكي نأ زوجيو . ىرشبلا اهتيأ اي : ىنعمب بصن لح
 0 . هسفن ىلا اهتفاضا ىلع ملكتملا ئرشب

 . عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . هيبنتلل : اه: مالغ اذه ©

 ' لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلاو ةمضلاب عوفرم «اذه» ربخ. : مالغ . أدتبم

 1 ١ : - لوقلا لوقم - هب

 ' «اولسرأ) بارعإ برعت : هوفخأ.: ىنعمب : هورسأو :. ةعاضب هورسأو ©

 ' ىلع دوعي هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتتم ريمض ءاهلاو
 ,ليقو . ةراجتلل عاتم : ىنعمي ةحتفلاب بوصنم لاح : ةعاضب ٠ فسوي

 ام يلع ناعتسملا هللاو: بارعا برعت ةيآلا هذه : نولمعي امب ميلع هللاو ©

 : . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «نوفصت

 نك تيوتا سويف اكو 250 وو

 : نأ زوجيو :رخآلا ىنعم امههنم لك يدؤي عاببو ىرش : هرعابو يأ : هورشو ©

 : ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف وهو : هورتشاو : هانعم نوكي
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 واولا . ةعامجلا واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فئألا

 بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر لح يف لصتم
 . هب لوعفم

 ةفص : سخب . هوعابو ىنعمب : هورشب قلعتم رورجمو راج : سخب نمثي ©

 . ليلق ىنعمب سخب يذ يأ ةرسكلا رجلا ةمالعو اهلثم ةرورجم نمشل
 هرج ةمالعو هلثم رورجم «نمث» نم لدب : مهارد : ةودودعسم مهارد ©

 «لعتفم» نزو ىلع نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنأل ة ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا

 . ظفل ال لحملا ىلع اهلثم ةرورجم مهاردل - تعن  ةفص : ةدودعم

 : اوناك . لاح بصن لحب يف : اهدعب ةلمجلاو ةيلاح واولا : هيف اوئاكو ©

 ريمض : واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف

 . نيدهازلاب قلعتم رورجمو راج : هيف .«ناك» مسا عفر لحن يف لصتم

 . فسوي يف مهدهز نييلتل «يف» فرحلاو

 رج ةمالعو «ناك» ربخب قلعتم ٍبصن لحم يف رورجيو راج : نيذهازلا نم ©
 . درفملا يف نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا

 9 0 5 4غ ب 000
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 ادكج رفض الاف كولا كد ةإكك بت دوو ةقتواآتتب

 52 6 نيدو

 .حتفلا ىلع ينبم ضضام لعف : لاق . ةفطاع : واولا : هارتشا يذلا لاقو ©

 لعف : هارتشا .لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام

 لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو . وه هريدقت ًااوج
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 ْ . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ؛هارتشا» ةلمجو هب

 ارج ةمالعو: «يذلا» لوصوملا نم ةفوذحم رورحيو راج : هقأرمال رصم نم ©

 يأ ثينأتلاو ةفرعملل فرصلا نم عرنمت هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا مسالا

 اهئئازخ ىلوتملا رصم زيزع وهو لاقب رورجمو راج :هتأرماإل :ثينأتلاو ةيملعلا

 أ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو

 هيك - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : :ةلمجلا : هاوثم يمركأ ©

 . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف

 لا ةسقاب يصنم كرم ١ هاوثم :. لعاف' عفر لحم يف لصتم ريمض

 ' ٠ اهرك اندنع هماقم يلعجا يأ

 ةيناثلا ةميركلا ةيآلا بارعإ عجاري راصتخالا لجأ نم :.اذعفني نأ ىسع ©

 . وه ةريدقت ًازاوج هيف .رتتسم ريمضض (ىسعا . ةبوتلا هز ةكاملا دعب
 0 وج هي + ىسعال مساو 0 وس نم

 : . هّلعل ىنعمب

 فوطعم عراضم لعف : هذختن .  رييختلل ةفطاع وأ : ًادلو هذختن وأ ©

 يل راسم ريمدش لعافلاو ةحتفلا هيصن ةمالعيو هلثم بوصنم «عقتيو ىلع

 دلو . هب لوعفم بصن لح: يف لصتم ريمض ءاهلاو . نحن هريدقت ًابوجو
 : . ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم

 ىلع اينبم «لثم» ىنعمب مسا : فاكلا ١ ةيفانعتسا : رازلا : انكم كلذكو ©

 لثمو : ريدقتب هدعب ام هرسفي رمضم لعفي هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا
 وهو ردصللا ىلع ًابوصنم نوكي نأ زوجيو هل انكم فطعلاو ءاجنإلا كلذ

 ماللا ٠ ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . فاضم

 زيزعلا بلق فطعو هئاجنإ نم مدقت ام ىلإ ةراشالاو باطخيلل فاكلاو دعبلل

 لصتم ريمض ءانا وانب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم نام لعف : نكم . هيلع

 هيلع انفطعو هانيجنأ امك : ىنعمب .٠ لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 . رصم ضرأ يف هل انكم كلذك زيزعلا
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 مسالا رج ةمالعو انكمب ناقلعتم نارورجمو ناراج : ضرألا يف فسويل ©
 ىلع - نيونتلا  فرصلا نم عونمم هلأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا «فسوي#

 . ةيملعلاو ةمجعلا

 رج فرح ماللا . ةفطاع وارلا : ثيداحألا ليوأت نم هملعنلو «©
 ةرمضم ْنأِب بوصنم عراضم لعف : هملعن .؛همّلعن يكل» ىنعمب ليلعتلل

 نحن هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب

 راجلاو ليلعتلا مالب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةرمضملا «نأ» و

 ىنعمب فوذحم ليلعت ىلع ةفوطعم «هملعنلا ةلمجو اًنكمب قلعتم رورجملاو

 ءالاو هملعنلو انتردق هب نيبنل وأ ىؤرلا ريسفت هملعنو هيلا يحونل هانكم
 ةلص همّلعن» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 : ثيداخألا هملعنب قلعتم رورجمو راج :ليوأت نم .اهل لحم ال ةرمضملا «نأ»
 يناثلا 'ملعن» لوعفمو ضيعبتلل «نم» نوكت وأ . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 . «نم» هيلع تلد ًافوذحم 003

 عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانئتسا : واولا : هرمأ ىلع بلاغ لاو ©

 : هرمأ ىلع . ةمضلاب هلثم عوفرم أدتبملا ربخ : بلاغ . ةمضلاب ميظعتلل

 يأ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو بلاغب قلعتم رورجمو راج
 . فسوي رمأ ىلع وأ هسفن رمأ ىلع

 . لعفلاب هبشم فرح : ّنكل . كاردتسالل : رارلا : ساثلا رثكأ نكلو ©

 . ةرسكلاب

 عفر لحم يف : ةلمجلا . هللا ديب هلك رمألا نأ نوملعي ال يأ: نوملعي ال ©

 توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملعي . امل لمع ال ةيفان : ال . «نكل» ربخ

 . ًاراصتخا
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 © ننس ىز 57101 20 “1 "7
 نتا لمي عناج طرش مسا : ةيفانتتسا : واولا : هّدشأ غلب الو ©

 : غلب .. باوجلاب ةقلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم ين نوكسلا لع ينبم

 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ٍضام لعف
 ةفاضالاب رج 'لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ه دشأ

 . 4ل» فرظلا دعب اهعوقول هيلا فاضم رج لحم يف «هذشأ غلب» ةلمجو

 نم اه لح ال مناج ريغ طرش باوج ةلملا : اًملعو اًمكح هانيتآ ©
 ريملض ؛ان» و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ىضام لعف : ىتأ .بارعالا

 ىلع زينبم لصتم ريمض ءاهلو لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصقم
 ..ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم :(ىح .لوأ هب لوعفم هبصن لحم يف مضلا

 ش . ةحتفلاب هلثم بوصنم ؟اًيكح» ىلغ قواولاب فوطعم : (ملعو

 «لثم١ ىنعمب نب مسا فاكلا ٠ ةيفائثتتسا : واولا : نيتسحملا ي ىزجن كلذكو ©

 لست يأ قلما لوعفلل نع بئان ردصملا ىلع بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم
 .ةفابضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا :اذ .يزجن ءازجلا كلذ

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يزج . باطخ فرح فاكلاو دعبيلل ماللا

 . نحن هريذقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو لفشلل ءايلا ىلع ةردقللا
 :ضوع نونلاو . . ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب لوبعفم : نيئسحملا
 1 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع

 بولا يلو لاهو ةوو 17
 نفل وطول نير قا اصملا ذل كيمو و 000200ا هع 5 ده

 حتا لع ينم يان ف هتدوار . ةيفانغتسا : ؤاولا : يقلا هتدوارو ©
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 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو . اهل لحال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يتلا .مدقم هب لوعفم بصن لحم
 . لعاف عفر

 : وه .اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : هسفن نع اهتيب ف وه ©

 راج : تيب يف . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض

 ىلع ينبم لصتم ريمض اها و ؛وه) ربخب قلعتم عفر لحم يف رورجمو
 هتدوارب قلعتم رورجمو راج : هسفن نع . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 0 ا ا ل يس لص عش لب

 ىلع فطعلا ّيواوب ناتفوطعم : : تلاقو باوبألا تقّلغو ©

 لج اهنيف لطم هيمسغ ؛ نيلعشلا لعافو  اهارعإ ةايرستو ةتدوا

 هب لوعفم : باوبألا . نينكاسلا ءاقتلال «تقّلغا ءات ترسكو : ىه يه هريدقت

 . ريثكتلل : .قلغ» لعفلاو . ةحتفلاب بوصنم
 يأ :تيه . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : كل تثه ©

 ءاهلا حتفب : اهنم ةددعتم تاءارق هيقو رمأ لعف مسا وهو : : لاعتو مله

 يه ليقو كل تئيه تئرقو . ثيحو نيأ ءانبك هئانبو ءاتلا حتف عم اهرسكو
 أيمج اذإ . ءيجي ءاجك ءيبي اهلصأ ليقو . برعي ال توص هلأل ءاتلا حتفب

 :ريدقتب نايبلل وهف تاوصألا يف انأو . لعفلا ةلص نم ماللاو : كل . تئيهو

 مله : اهانعم ليقو . كل ايقس لاقي امك وأ . مله لوقت اك اذه لوقأ كل

 . لبقأ وأ . هل كتوعد ام ىلإ

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضضام لعف : لاق : هللا ناعم لاق ©

 ةمالعو ردصمال لعفلاب بوصنم قلطم لوعفم : ذاعم .وه هريدقت ًاناوج
 : ةلالجلا ظفل هللا .ءاجتلا هيلإ ءيجتلأ : ًاذاعم هللاب ذوعأ يأ . ةحتفلا هبصن

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم

 ينبم لصتم ريمض ءاهلاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ : يبر هنإ ©
 ربخ : يبر . ثيدحلاو نأشلا ّنِإ يأ إف مسا بصن لحم يف مضلا ىلع
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 يف لصتم ريمض ءايلاو . ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم هَّنإ»
 هللا ديربي نأ زوجيو ؟اهجوز ديريال يديس هنإ : ىلعمب .٠ ةفاضالاب رج لحم

 نم ًالدب بصن لحم يف «يبر» نوكت نأ زوجيو . ياوثم نسحأ هلوقب هناحبس

 .. ؟ياوثم نسحأ) ةلمج 4ْنِإ) ريش نوكي ةلاحلا هذه يفو هْنِإ يف :ءاحلا

 يرد نم ندب وأ . ّنإل ٍناث ربخ عفر لحم يف : ةلمجلا.: ياوثم نسحأ ©

 حتفلا .ىلغ ينبم ضام لعف : نسحأ . ًالاح بصن لحم يف نوكت نأ زوجيو

 ابوضنم هب لوعفم. : ياوشم .وه هريدقت ًازارج .رتتبسم ريمض لعافلاو
 ' يا لس ديما ءاياو دامس للا مع قال ةحعشاب

 (:ال'. ثيدحلا نع ةيانك : ءاملاو .تيرعأ : ! :.نوملاظلا حلفي ال هّنِإ ©

 لعاق : نوملاظلا . ةمدقلاب عوفرم عياضم لعف : حلفي .اه لمع ال ةيفان

 يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاَس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم

 ا : «نإ» ريخ عفر لحم يف «نوملاظلا حلفي ال» ةلمجلاو . درفملا مسالا

 ديبالا ار ةعئا 5197و جدام ١ ب هدا كيا هير
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 # يصل ابي [بعْنمومإ ءاَعلاَو ولامع

 فرخ : دق ديكوتلاو ءادتبالل ماللا . ةيفانعتسا : راولا : هب تّمه دقلو ©
 -.ثييأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع يتبم ضام لعف : تمه . عقوتلل ليقو قيقحت

 اراج :: هب .. يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو اهل لم ال ةنكاسلا

 0 . :تمهب قلعتم رورجمو

 ةعزاتم : اب مهب دارلا ذأل ةفطاع تسيلو ةيفانعسا :وارلا : اهب مهو

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مه . يرايتخالا دصقلا ال هايإ ةرهشلا فسوي

 . مهب قلغتم رورجمو راج : اهب .وه هريدقت ازاوج هيف رتتشم ريمض لعانفلاو

 : نأ . علاج ريغ طرش فرح : الول : هّير ناهرب ىأر .نأ الول ©
 رتتسم. نأش ريمض همساو لعفلاب هبشم فرح يهو ةليقشلا َّنأ» نم ةففحت
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 رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىأر . هنأ هريدقت

 بوصنم هب لوعفم : ناهرب .وه :هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 ريمض ءاطلاو ةرسكلا رجلا ةمالعو ميظعتلل رورجم هيلا فاضم :هبر .ةحتفلاب

 لحم يف ؛هبر ناهرب ىأر» ةلمجو ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم
 عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهربخو اهمساو «نأ» و . ةففخملا (نأ» ريخ عفر

 ةنئاك هبر ناهرب هتيؤر : الول . ريدقتلاب ًابوجو فوذحم هريخو «أدتبم» مسا

 . هيلع لدي اهب مهو هلوق نأل فذح اهطلاخل هريدقت فوذحم طرشلا باوجو

 ادتبمل ربخ عفر لحم يف حتفلا يلع يئبم «لثم» ىنعمب مسا : فاكلا : كلذك ©

 لحم يف نوكي نأ زوجيو . نيهاربلا رمأ يأ كلذ لثم رمالا هريدقت فوذحم

 هائيرأ : ريدقتب هب ًالوعفم وأ . هانتبث تيبثتلا كلذ لثم يأ ردصملا لع بصن

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ : كلذ لثم نيهاربلا يف
 . باطخ فرح : فاكلاو دعبلل : ماللا . ةفاضالاب

 رج فرح يهو ليلعتلا مال : ماللا : ءاشحفلاو ءوسلا هنع فرصنل ©

 دعب ةرمضم ْنَأب بوصنم عراضم لعف : فرصن . فرصن يكل : ىنعمب
 . نحن هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا

 :ءاشحفلاو .ةحتفلاب هب لوعفم : ءوسلا . فرصنب قلعتم رورجمو راج : هنع

 ةلص «فرصنا# ةلمجو . ةحتفلاب هلثم ةبوصنم ؛«ءوسلا» ىلع واولاب ةفوطعم
 . بارعإلا نم اهل لحم ال ةرمضملا «نأ»

 لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ْنِإ : نيصلخملا اندايع نم هنإ ©

 فرح : نم .4نإ) مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو

 لصتم ريمض «ان» و ةرسكلا هرج ةمالعو رورجم مسا : دابع .ضيعبتلل رج

 وه يأ . اندابع ضعب : يأ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 .نِإف ريخب قلعتم عفر لحم يف رؤرجملاو راجلاو نيصلخملا ةلمج نم صلحمل

 عمج اهنأل ءايلا اهرجةمالعو اهلثم ةرورجم دابعلل - تعن  ةفص : نيصلخملا

 ماللا حشفب ةملكلاو درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس ركذم
 . هتعاطل هللا مهصلخأ نيذلا يأ - لوعفم مسا -
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 0 سي 12 اوريو نم لذ 1 ذابالم
 نو ه١
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 000 دارنا
 يف ري موت د. ري: اا ةيقسو

 . للعاف عفر لحم يف - نينثالا فلأ  نوكسلا ىلع ينبم.لصتم ريمض فلألاو
 , فرح فذج ىلع بابلا ىلإ اقباستو يأ . ةحتفلاب ثوضنم هب لوعفم :بابلا

 . اردتبا «اقبتسا» نيمضت ىلع وأ لعفلا لاصياو رجلا

 لعف : تقش يأ : تدق : ةفطاع واولا ؛ رمد نم هصيمق ْتدَقو ©
 ريمض لعافلاو اهل لح ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام

 ءاهلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هصيمق . يه هريدقت انارج هيف رتتسم

 .رورجمو راج : ربد نم. . ةفاضإلاب رج لحم يف مضلا يلع: ينبم لصتم ريمض
 . فلخ نم تقشو ىنعمب . تدقب قلعتم

 ٠ . ادجوو يأ اهبارعا برعتو «اقبتسا» ىلع واولاب ةفوطحم : اهدنس ايفلأو ©

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اه» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ديس
 00 .  اهجوز  اهلعب يأ .. ةفاضالاب رج لحم

 ' ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ناكم فرظ :::ىدل : بايلا ىدل ©
 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : بابلا . فاضم وهو ايفلأب قلعتم ةيئاكملا

 . .٠ ةرسكلا هرج ةمالعو

 ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : ءازج ام تلاق ©
 ! «سيل» ةباثمب : ام . يه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو اه لحم
 ٠ : ةميركلا ةيآلا هذه يف يهو .' ميمت ينب دنع ةلمهم يهو. نيزاجحلا دنع ةيفان

 , ؛ام» ماكحلأ نم نأل اهربخ يف «آلا» دوجول ةيزاجحلا «ام) :تسيلو ةيماهفتسا

 لع تيم ماهفتسا هسا انه ءاسا نوكتش الب اهوخ قيسي لا ةيزاجسلا
 أ ربخ ءازجا: نجسلا لإ هؤازج ءيش يأ ىنعمب . ًادتبم:عفر لحم يف نوكسلا

 : . ةمضلاب عوفرم «امل

 اس آ5ةم



 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم : كلهأبي دارأ نم ©
 هيف رتتسم ريمض لعافلاو . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :دارأ . ةفاضالاب

 لصتم ريمض فاكلاو دارأب قلعتم رورجيو راج :كلهأب .وه هريدقت ًاناوج
 لح ال لوصوملا ةلص «دارأ» ةلمجو .ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 امل

 ةادآ : الإ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : اوس : نجسي نأ الإ ًاءوس ©

 عراضم لعف : نجسي . بصان يردصم فرح : نأ . اه لمع ال رصح

 ريمض لعافلا بئانو ةحتفلا هبصن ةمالعو ْنأب برصنم لوهجملل ينبم
 عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «نأ» و . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم
 . اهل لحم ال «نأ“ ةلص » نجسلا الإ : ريدقتلا «ءازج» نم لدب

 ردصملا ىلع فوطعم : باذع . رييختلل فطع فرح ::وأ : ميلأ باذع وأ ©

 ةعوفرم باذعل  تعن  ةفص : ميلأ . ةمضلاب هلثم عوفرم «نجسلا» لوؤملا

 . ةمضلاب هلثم

 - هه
 . ا 237 سرتو 01 27

 رقد مضيف داك امر وأ كيوي نع دورهم 31

 0 ا
 ري

 حتفلا لع ينبم ضام لعف : لاق : يسفن نع ينتدوار يه لاق «©

 بصن لحم يف : هدعب ةلمجلاو وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ْ
 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : يه  لوقلا لوقم هب لوعفم
 ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ينتدوار . أدتبم عفر

 .ةياقولا نون نونلاو . يه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ال لحم ال

 : سفن نع . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ينتدوارب قلعتم رورجمو راج

 . يه ربخ عفر لحم يف 2ينتدوار» ةلمجو
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 ىلع ينبم ضام لعف : دهش . ةفطاع راولا : اهلهأ نم دهاش دهشو ©

 .ةفضب قلعتم .رورجيو راج : لهأ نم .ةمضلاب عوفرم لعاف : دهاش . ميتفلا
 :ربج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض اه) و دهاش نم ةفوذحم
 0 . لاقف دهاش دهش ىنعمب . ةفاضالاب

 ؛صقان ضام لعف : ناك . مناج طرش فرح :.ْنِإ : هصيمق ناك نإ ©

 نإ ليقو «نكيا ىنعملا ليقو . .نإب مزج لحم يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبس
 ,«ناك» نإ لوقي رخآ يأرو ناك يف الإ لبقتسملا ىلا يضاملا' ذرت طرشلا فورح

 .عوفرم «ناك» مسا :هصيمق .. اهتوقل رمألاو رضاحلاو يضاملا نع اهب ربعي
 ,ةلمجلاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو ةمضلاب

 ..لاقب هب لوعفم بصن لح يف اهباوجو ةيطرشلا

 :ضام لعف : ّقش : يأ : دق «ناك ربخ بصن لحم ف ةلمجلا : لبق نم ّنق ©

 راج : لبق نم . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم
 : . . صيمقلا لبق نم : ىنعمب مامأ نم يأ . دقب قلعتم رورجتو

 | ضام لغف :باوحاو إب مزج لحم يف مزاج طرش باوج : : ةلمجلا : تقدصف ©
 :: تقدص ٠ تقدص دقف يأ ءافلاب ةقوبسم ةردقم ذنقب ًائورقم ىنعمو ًاظفل

 ش : : . تدوار بارعا برعت

 ؛ ىلع 'ينبم لضفنم عفر ريمض : وه . ةفطاع : وارلا : نييذاكلا نم وهو ©

 قلغتنم عفر لحم يف رورجتو راج : نيبذاكلا نم . ًأدتبم عفر لحم يف حتفلا

 نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا : مسالا رج ةمالعو «وه» :ربخب

 0 . ةتكرحو درفملا نيونت

 «© يق دوت َدكَكرونسدُف مصل لكرلَو "0
 نمو . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ةميركلا ةيآلا

 نم. هانعم نيتملكلا زيكنتو «لبق نم اهنأش صيمبقلا ربد نم يأ : ربد
 3 7 9 7 . ةهج
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 ١ 2ك يسر 1 ؤ آف صلواتك «
 لمني اج يف كيك نا +. ةيفاعسا دانا + هصيمق آر الف ©

 ةقلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيخ»
 رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىأر .باوجلاب

 رج لحم يف «ىأر» ةلمجو . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هصيمق .«» فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب
 . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو

 لعف : دق .ةيرصب ةيؤرلا نأل لاح بصن لحم يف : ةلمجلا : ريد نم دق ©

 : ربد نم .وه هريدقت ًاذاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام
 لحو فاضملا فذحف صيمقلا فلخ نم ىنعمب دقب قلعتم رورجمو راج
 . هلحم هيلا فاضملا

 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق ©
 . بارعالا نم امل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «لاق» ةلمجو

 : هّنِإ - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجللا : نكديك نم هَّنِإ ©
 وهو - بئاغلا ريمض  لصتم ريمض ءاطلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح
 : كلرق َّنِإ وأ رمالا اذه َّنِإ ىنعمب وأ «ْنا» مسا بصن لحم يف نأشلا ريمض
 عفر لح يف رورجتو راج : نكديك نم . د كلاما نم ءزج ان

 . ثانالا عمج ةمالع توثلاو . ةفاضالاب

 مسا : ديك ٠ لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نا : ميظع َنكديك نإ ©

 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو . ةحتفلاب بوصنم « نإ

 عوفرم « نإ  ربخ : ميظع . ثانالا عمج ةمالع نونلاو . ةفاضالاب رج
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 ه*> نيلي اوف لئإ لبد عِوْمَتسَأَو العْوَع ضعف 109
 بيرق ىدانم هلل ٍفسوي اي يأ ءانثلا ادأ تم فذح هرفم ىداتم فسوي ©

 : /" . باطخحلا ىنعم هتمضتل ىداثملاب ءافتكا ءادتلا فرح فذح لبقو

 .هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : ضرعأ ©

 . تنأ

 ' ىلع .ينبم: ةراشا مسا : اذه . ضرعأب قلعتم رورجمو راج. : اذه نع «©

 رمألا اذه نع ضرعأ يأ . زمألا ىلإ ةراشالاو . نعب رج لخ يف نوكسلا

 ىلع ينبم ْرمأ لعف : يرفغتسا . ةفط : واولا : كبنذل يرفغتساو ©

 ,ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو ةسمخلا اعقل ل كرا نأل نونلا فذح

 ٍيرقختساب قلعتم رورجتو راج : كينذل ٠ لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 . ةفاضالاب رج لع يف لبصتم ريمض فاكلاو

 - لصتم ريمض فاكلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ّنِإ : تنك كنإ ©
 ' ىلع ينبم ضام لعف : تنك . «ْنإ) مسا بصن لح يفد ةبطاخملا ريمض 0

 ,رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 . . ناك مسا عفر لحم يف

 ةمالعو «ناكا ربخب قلعتم بصن لحم يف رورجمو راج : نيئطاخلا نم ©
 نيوننتلا نع ضوع نونلاو . ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج

 :ظفلب ءاجو بنذلل نيدمعدملا موقلا ةلمج نم : ىنعمب درفملا يف ةكرحلاو

 :عفر لحم يف اهريخو اهمسا عم ناكو . ثانالا نع روكذلل ابيلغت ريكذتلا

 000 1 . «نا) ربخ
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 در اص وج

 دق فسفل اه ذو نوي ترم مديل وعن د لاو ل

 © نباص اب ب
 لع ينبم نام لمف : لق ٠ ةيفانحسا : رارلا : ةنيدملا ف ةوسن لاقو ©

 : ةوسنلاو . ةوسنلا نم ةعامج يأ ةمضلاب عوفرم لعاف : ةوسن . حتفلا

 اي وست ثيلتو . ةرهح ممج ءاسنو ةلق عج ره ليقو ةأرلا عمل رشم

 قلعتم رورجيو راج : ةنيدملا يف . ثينأتلا ءات هلعف قحلت مل كلذلو يقيقح

 . ةوسن نم ةفوذحم ةفصب وأ لاقب

 لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : اهاقف دوارت نيزعلا ةأرما ©
 ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : زيزعلا . ةمضلاب عوفرم أدتبم : ةأرما  لوقلا

 عوفرم عراضم لعف : دوارت . : برعلا ناسلب كلملا : زيزعلا ىنعمو

 هب لوعفم : ّىتف . يه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمفلاب

 ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» و رذعتلل فلألا ىلع ةردقمللا ةحشفلاب بوصنم

 . أدتبملا ربخ عفر لح يف «اهاتف دوارت» ةلمجو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا
2 

 ريمض ءاهملاو دوارتب قلعتم رورجمو راج : اهح اهفغش دق هسفن نع ©

 :فغش . قيقحت فرح : دق . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم

 «اه»و وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف
 باجح فاغشلاو . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لضتم ريمض
 بوصنم زييمت : ًابح . ةفوغشم اهكرت يأ اهبلق فاغش قش يأ بلقلا

 . ةحتفلاب

 : ْنإِب ةمغدم (ان» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : : اهارخل انِإ ©

 ديكوتلا مال : : ملا ل ملا بصن لع 3 كركسلا لع ينم لصتم يمض

 رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىرن . -ةقلحزم

 ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» و نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو
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 لحب يف «نيبم لالض يف اهارئل» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 0 أ ا . هنإل ريخ عفر

 'ةيؤرلا تلعج اذإ ٍناث لوعفم بصن لح يف : ةلمجلا هبش : نيبم لالض ف ©

 تلعج اذا «اه» ريمضفلا نم لاح بصن لحم يفو . ململاو نظلا ىنعمب

 ٠ ةرسكلاب اهلثم ةيورجم لالضل - تعن  ةفص : نيبم . ةيرصب ةيؤرلا

 ١ تاو ا هوا تو و كس رغ - تسل ْ
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 ردورو ذر 1 يا -و "ل ل

 هراكحأ كارل ريع غاي 9س نول
 161كم سو ليل نيرو
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 قاج ريغ طرش مسا : ال . ةيفانعتسا : نهركمب تعمس املف

 عا ةكاسلا تينا مانا ملا لع يح ل تعمس . :باوجلاب

 رورجمو راج : ركمب ٠ يه هريدقت ًازاوج هيف رتتنسبم ريمصض لعانفلاو . اه

 رج لحم يف حففلا ىلع ينبم تابئاغلا ريمض « نه هو تعمسب قلعتم

 دعب اهعرقول ةفاضالاب رج لحم يف « نهركمب تعمس ٠ ةلجو .ةفاضالاب

 : . « ال » فرظلا

 :: كلسرأ اهل لحم ال مناج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : َّنهيلا تلسرأ ©

 ,«نه» و تلسرأب قلعتم رورجمو راج : نهلا . («تعمسما بارعا برعت

 مهيلا تلسأ : ىلعمب ٠ ىلإب زج لحم يف حتفلا ىلع ينبم تابئاغلا ريمض

 ١ . ماعط ةميلو وأ سلجم ىلإ نهوعرلت

 ٠ اهارعأ؛ برعتو «نهيلا تلسرأ» ىلع واولاب ةفوطعم :: ّنهل تدّتعأو .
 داتعلا نم وهو تدغأ يأ : تدنعأو .

 -15ةكا



 . ًاماعط و 1 اي

 لعق : تطعأو : ىنعمب ؛تدتعأ» ىلع واولاب ةفرطعم : ةدحاو لك تتآو ©
 عم ةنكاس اهئاقتلال ةقوذمللا فلألا لع رذمتلل ردقلا متفلا ىلع ينبم نام

 هب ةفوطعم : لك . يه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ثينأتلا ءات

 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ةدحاو . ةحتفلاب بوصنم

 . ةرسكلا

 قلعتم «نهنم» رورجملاو راجلاو . «نهيلا» بارعا برعت : ًاينكس ّنهنم ©

 بوصنم تتآل ٍناث هب لوعفم : ًانيكس١ «ةدحاو لك» نم ةفوذحم ةفصب

 . ةحتفلاب

 «تعمس» بارعا برعت : تلاق . ةفطاع وارلا : ّنهيلع جرخا تلاقو ©
 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : جرعخأ :

 قلعتم رورجمو راج : نهيلع .نينكاسلا ءاقتلال «تلاق» ءات ترسكو :تنأ

 . - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لح يف «جرخأ» ةلمجو جرخاب

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : هنيأ|ب . تبرعأ : الف : هثيأر املف ©

 ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض نونلاو - ثانإلا  ةوسنلا نوئب

 رج لحم يف «هنيأر» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم
 . ال دعب اهعوقول ةفاضالاب

 ىنعمب اهنيأر» بارعا برعتو . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : هئريكأ ©

 . هنسح نربكأو هنمظع هنمظع

 نابرعتو "نربكأ» ىلع ناتقوطعم : : نلقو نهيدبأ ّنعطقو ه
 تالا يي كي ةستلاب نيصتم هب لوهطس : يلا يبل بارما

 . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع يتبم

 شاح لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف : ةلمحملا : هلل شاح ©

 فم يضالا فلألا تلح اناس ١ اهلصأو رجحلا تافص نم هلل ًاهيزنت

 -لا755 



 ' ليقو ٠ هيزتتلا عضوم عضوف ءانثتسالا باب يف هيزنتلا ىنعم ديفي فرح وهو
 اهنم ًاضوع اهدعب ماللا لعج «اشاح» فلأ فذح يفو . هللاذاعم : اهانعم

 : ةءارب : ريدقتلا . قلطم لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم مسا :

 , يف ليقو : شاحب قلعتم ميظعتلل رورجو راج : هلل ا

 : . ةديدع تاءارقو تاغل اهيفو ٠ لعف اهنإ «شاح»

 يتب ةغب وق نمو زاجحل غلب ؟سيلا لمع لمعت يف : ام : ًارشب اذه ام ©
 : مسا : :. هيبئتلل : اه . دوعسم نبا ةءارق يهو عفرلاب (رشبا أرق ميمت

 بوصنم . أمن يب ًارثب ءاسنا مس ١ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا

 لمع ال يفاث : مي نب ةفلب اما تيرعأل رشي ظفللا ناك ولو . ةحتفلاب
 'ًاعوفرم ًاظفل ًارورجي مسا رشب» و ًادئاز فرح ءابلا . ًادتبم «اذه»و . امل

 عرقي يأ لرشب» ةملكلا تبصن ءابلا فذحبو : ليقو اذه ربخ هنأل الخ

 ا 0 0

 : نوئكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . هل لمعال يفن فرح : : اذه ْنِإ ©

 ا 03 ١
 ' عوفرم ءاذه» ريخ : كلم . اه لمع ال رصح ةادأ : ّآلإ : ميرك كلم الإ ©

 ممتعا ريق وتات :وئت كاحإ ادوَتلاَك ١

 م
 . ثينأتلا ءاث ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تلاق : يذلا ٌنكلذف تلاق ©

 .هدغب ةلمجلاو يه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو اه لمع ال ةنكاسلا

 نوكت دق «ٌنكلذ» يف ءافلا - لوقلا لوقم يأ - تلاقل هب لؤعفم بصن لحم يف

 ' يننتمل يذلا أذهف هيف. ينتبتع تنك ْنِإ هريدقت فوذحم طرش باوج يف ةغقاو

 دعبلل ماللا . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ٍةراشا مسا : اذ . هيف
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 ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . ةغلابملل نونلا . باطخ فرح فاكلاو
 وه ةيمسالا ةلمجلاو . وه هريدقت فوذحم أدتبمل ربخ عفر لحم يف نوكسلا

 ًاعفر اهمامأ رضاح وهو ؛اذهف» لقت مو «ّنكلذا ربخ عفر لحم يف «يذلا

 . هب ناتتفالاو ةبحملاب هقاقحتساو نسحلا يف هتلزنمل

 : يننتل . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : هيف ينذتمل ©
 ريمض : ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف

 ثانالا عمج ةمالع ىلوألا نونلا . لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 ىلع ينبم - ملكتملا ريمض.- لصتم ريمض ءايلاو ةياقولا نون ةيناثلا نونلاو
 قلعتم رورجمو راج : هببسب يأ : هيف . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا

 . ليلعتلل يف» و نتملب

 فرح : دق .ديكوتلاو ءادتبالل ماللا : ةيفانئتسا : واولا : هقدوار دقلو ©

 عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : هتدوار . قيقحت

 ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا . كرحتلملا

 . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم
 لصتم ريمض ءاهلاو هتدوارب قلعتم رورجمو راج : مصعتساف هسفن نع ©

 لعف : مصعتسا .ةيفائثتسا : ءافلا .ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم

 : ىنعمب . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام
 . ةمصعلل ابلط عنتما

 - ةنذؤملا ماللا  مسقلل ةئطوم : ماللا . ةيفانثتسا : واولا : لعفي مل نئلو ©

 ٍلعف : لعفي . بلقو مزجو يفن فرح : م . مناج طرش فرح : نإ

 ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا همزج ةمالعو ملب موزجم عاضم

 نيب ةيضارتعا ؟لعفي مل» ةلمجو ْنِإب مزج لحم يف «لعفي مل» ةلمجو وه هريدقت
 . اهل لح ال هبارجو فوذحملا مسقلا

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصرم مسا : ام : هرمآ ام ©

 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : هرمآ
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 : ىلع ينم لصتم ريمض ءاهلاو . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «هرمآ» ةلمجو . انأ
 , اما: ىنعمب «فسوي» ىلا سيلو اما ىلإ دوعي هب لوجفمإ بصن لح يف مضلا

 ىلإ «هرما» ريمض عجريف ةيردصم مام» نوكت نأ زوجيو راجلا فذحف هب. هرمآ

 1 . يرمأ بجوم يأ . هايإ يرمأ لعفي مل ناو ىنعمب فسوي

 لد فوذخم طرشلا باوجو . ال لحم ال مسقلا باوج : ةلمجلا : 7

 : :, نئجسي .. ردقملا مسقلا باوج يف ةعقاو : ماللا . مسقلا باوج هيلع

  بئاذو ةليقثلا ديكرتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع لوهجملا ينبم عراضم لعف

 . وه هريدقت ًازاوج هيف تتسم ريمض لعافلا

 لعف يهو  اهبارعإ برعتو نئجسيا ىلع وارلاب ةفرطعم : نئوكيلو .٠
 | : اهمساو ةفيفخلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع يئبم صقان عراضم

 ٠ مكح ىلع ًافلأ فحصملا يف نونلا تبتكو وه هريدقت ًاناوجأ هيف رتتسم ريمض
 ْ ْ ٠ ٠ : . فقولا

 : رج.ةمالعو «نوكي» ربخ بصن لحم يف رورجنو راج : نيرغاصلا نم ©
 . يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذنم عمج هنأل ءايلا : مسالا

 ا 1 . درفملا مسالا

 0 َّ 3 ا م ساأ ناس ا
 نهدف قعْنرَص او قتوُعَي اكمل 1 كحأ سيلا بول نذر

 « يابت : نطسأو وهل

 ' هيف رقتسم ريمض لعافلاو حتفلا ؛لع ينبم ضام لعف : لاق : بر لاق ©
 اي : اهريدقت ةفوذحم ءادن ةادأب ىداثم : بر . فسوي يتأ وه هريدقت ًازاوج

 اهزونهظ نم عنم . هرخخآ ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم فاضم ؤهو بر

 00 ةفوذحملا ملكتملا ءاي ىلع ةلادلا ةكزحلا يه يتلا ةرسكلاب لحملا لاغتشا

 8 ةفاضالاب رج لح يف ًاراضتخا ةفوذحملا ءايلاو

 .دوزجتو داج : يلإ .ةمضلاب ناعوفرم ربخو ًادتبم : امم ١ يل ثحأ نجسلا ©
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 بجأ ىنعمب ليضفتلا «لعفأ» نزو ىلع هنأل ؟بحأ» نوني ملو . بحأب قلعتم
 .هلحم هيلا فاضملا لحو فاضملا فذحف ىلإ بحأ نجسلا لوخد يأ .يدنع

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا «ام) و رج فرح نم : اهلصأ : ام

 هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلاو بحأب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج
 . - لوقلا لوقم -

 عراضم لعف : يننوعدي : اه لحم ال لوصوملا ةلص : هيلا يننوعدي ©

 ةياقولل نونلا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا  نونلا توبشب عوفرم

 ام ىنعمب . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو
 هل نيزو هل نحصنت نبنأل ًاعيمج نهيلا ةوعدلا تدنسأ دقو . ينم هنبلطي

 . قوعديب قلعتم رورجمو راج. : هيلا . اهتعواطم

 نم ةبكرف ةملك : لإ . ةيفانتسا : واولا : ٌنهديك ينع فرصت الاو ©
 عراضم لعف : فرصت . امل لمع ال ةيفان ال١ و . مزاج طرش فرح «نإ»

 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا : همزج ةمالعو نب مؤزجم
 بوصنم هب لوعفم : ديك . فرصتب قلعتم رورجمو راج : ينع . تنأ

 . ةفاضالاب رج لحم يف تابئاغلا ريمض «نه» و . ةحتفلاب

 نرتقم ريغ مزاج طرش باوج : ةلمجلا : نهيلإ لمأ يأ : نهيلا ُبصأ ©
 نب موزجم هوءازجو طرشلا باوج عراضم لعف : بصأ . اهل لحم ال ءافلاب
 هيف رتتسم ريمض لعافلاو واولا .  ةلعلا فرح  هرخخا فذح همزج ةمالعو

 . اوبصأب قلعتم رورجمو راج : نهيلإ . انأ هريدقت ًابوجو

 اهلثم ةموزجم «بصأ» ىلع واولاب ةفوطعم : نكأو : نيلهاجلا نم نكأو ©

 رتتسم ريمض اهمساو صقان عراضم لعف اهنأل نوكسلا : اهمزج ةمالعو

 نم . نينكاسلا ءاقتلا نم ًاصلخت واولا تفذحو . انأ هريدقت ًابوجو اهيف

 رج ةمالعو « نٌكأ ١ ربخب قلعتم بصن لحم يف رورجيو راج : نيلهاجلا
 مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا
 .درفملا



 4 يل سلو هَ هين بو بائس © ع

 ٠ + ءاقلا 0 بدق هت راسا

 : رورجيو راج : هل . حيفا لع يثيم شام لعف : باجعتسا . ةيفاتتسا
  لصتم ريجض ءافلو ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ر ؛ باجتتساب قلعتم

 . ةفاضالاب رج لح يف مضلا لع ينم

 ريمض لعافلاو هل باجتساف# بارعا برعت : نهديك هنع فرصف ©

 | بوصتم هب لوعفم : ديك . هناحبس برلا يأ وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم
 : شالا دج ىلع يف تلا لع يني تاي دب هاد . ةحتفلاب

 ءاهلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح :. ! : ميلعلا عيمسلا وه هّْنِإ ©

 ' لصفلا ريمض,: 9 ذل مسا بت لع يف مهلا لع يتم لصتم يمض
 ءاعدل عيمسلا ْيِ أ ةمضلاب عوفرم ؛َنِإ) ربخ : عيمسلا . هل لمع ال فرح وأ

 .ًاضيأ ةمضلاب عوفرم ناث ربخ وأ عيمسلل - تعن - ةفص " ميلعلا :نيثيغتسملا
 ةلمبجلاو اهربخ عيمسلاو ادتبم ؛وه» نركت نأ زوجيو مهلصي اهب ميلعلا يأ

 . نإ ربخ عفر لحم يف «ميلعلا عيمسلا وه» ةيمسالا

 0 ندع كرت نأ ازأن ميل اب
 : ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ادب . ةفطاع : مث : مهل ادب مث ©

 : لحم يف نيئئاغلا ريمض «مهدو أدبب قلعتم رورجمو راج : مهل . رذعتلل فلألا

 ا : . ماللاب رج

 ' :اوأر .ةيردصم : ام .ادبب قلعتم رورو راج : تايآلا اوأر امدعي نم ©
 ءاقثلال فوذحملا فلألا ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 : : ثايآلا ': ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريم واولاو . نينكاسلا

 .ملاسلا ثنّؤملا عمجب قحلم هّنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم
 اوأر» ةلمجو . ةفاضالاب رج لح يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ؛ام»لو
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 تايآلا مهتيؤر دعب نم : ريدقتلا . اه لح ال ةيردصملا ؛ام» ةلص «تايآلا

 هرسفي ام ةلالدل رمضم «ادبا» لعافو . فسوي ةءارب ىلع ةلادلا تامالعلا يأ

 . هنتجسيل يأر مه رهظ يأ : ءادب .مهل ادب : ىنعملاو . هنتجسيل وهو هيلع
 لعفلا ةلالدل لعافلا فذحف . هلهأو زيزعلا ىلا دوعي «محلا يف ريمضلاو
 . هيلع (أدب»

 عراضم لعف : هتتنجسي . ديكوتلا مال : ماللا : نيح ىتح هننجسيل ©

 نونلا فذح ىلع هئانب ببسو ةسمخلا لاعقألا نم هنأل نونلا فذح ىلع ينبم

 ةليقثلا ديكوتلا نون عم ةنكاس اهئاقتلال ةفوذحملا ةعامجلا واوو ةليقثلا ديكوتلا
 لصتم ريمض : ءاهلا . بارعالا نم اهل لحم ال نونلاو لعاف عفر لحم يف

 قلعتم رورجمو راج : نيح ىتح . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم
 . بنذم هنأ بسحيل ةدم هونجسي نأ ىنعمب نامز ىلا يأ . نئنجسيب

 ور ليت ا اع 1-52 د هه وا هس در

 ٌركْالَدو امحِصْعأ قزم دع لانا ريلاهَسْرَحََو ١ ٠١
 هلو اهب هتمراطلا] كاري ىبأَر قوز حينا نإ تابوت اي يل شر سأقوم و -

 © نياك

 ضام لعف : لخد . ةيفانستسا واولا : نايتف نجسلا هعمف لخدو ©

 ريمض ءاهملاو فاضم وهو لخدب قلعتم ناكم فرظ :هعم .حتفلا ىلع ينبم

 ىلع لدي ؛هعم» ةلمجلا هبشو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 : نايتف . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : نجسلا . ةبحصلاو عاتجالا ىنعم
 . درفملا ةكرح نع ضوع نونلاو ىتثم هنأل فالاب عوفرم لعاف

 عوفرم لعاف : دحأ . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : امهدحأ لاق ©
 ىلع لاد فرح فلألاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : مه . ةمضلاب



 ةياكج يهو - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : .يئارأ ينإ ©

 بصن فرح .: ينإ . ايؤرلا نم مانملا يف تيأر نإ : ىنعمب ةيضام لاح

 ىرأ .(نِإ) مسا ابضن لحم يف لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو

 , ريمض لعافلاو . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عيفرم عراضم لعف

 لع يف لصتم يمص ءالاو ٠ ةياقلل نونا ٠ انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 ٍْ ١ . .1نا» ربخ عفر لحم يف «ينارأ»:ةلمجو' . هب لوعفم بصن

 1 ىنعمب «ةيملحلا» يأرل ٍناث هب لوعفم بصن لحن يف ةلماجلا : .ًارمخ رصعأ ©

 تناك اذإ لاح بعت لع يو «ملع» ىنعم ىلع لمحت ايؤرلا اهردصمو ملحلا

  لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : رصعأ . ةئيه ىلع ةلممجلاو ةيرصب
 ' .5٠ ةحففلاب بوصنم هب لوعفم : ًاررخ .انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 ام ىلع ةفرطعم : ًازيخ يسأر قوف لمحأ ينارآ ينإ رخآلا لاقو ©
 ةيناكملا ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : قوف . اهبازعا برعتو اهلبق
 يف لصتم ريمض ءايلإو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : يسأر . لأب قلعتم

 : ' ٠ 7. ةفاضالاب رج لحم

 لعق : لكأت . ًازبخل  تعن  ةفص بصن لحم يف ةلمجلا : هنم ريطلا لكأت ©

 .دورجتو راج : هنم . ةمضلاب عوفرم لعاف : ريطلا . ةمضلاب عرفرم عاضم

 رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : ءىبن : هليوأتب انثبن ©
 , لحن يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا و .'تنأ هريدقت ًابوجو هيف

 : يف لبصتم يمض ءاهلاو انبثنب قلعتم رورجيو راج هليوأتب . هب لوعفم بصن
 000 .٠ ةفاضالاب رج لحم

 ريم نب ةمغدملا هان» و.لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرنح : نإ : كارث انإ ©

 .عوقرم عراضم لعف : ىرن . اهمسا بصن لح يف نوكبلا ىلع ينبم لصتم
 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاؤ رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمنفلاب

 . هب الوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو . نحن



 انه «ىرن» نأل ٍناث هب لوعفم بصن لحم يف رورو راج : نيثسحملا نم ©
 ًالاح تبرعأل ةيرصب تناك ولو نينسحملا نم ًانسحم يأ ملعلاو نظلا ىنعمب
 نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو

 . درفملا يف ةكرحلاو

 امك أل بق وأتت 7 17ج
 نيترحسملا

 - 00 8 3 امل

 2 3 2 21 كلا

 رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : امكيتأي ال لاق ©

 عوفرم عراضم لعف : يتأي . اهل لمع ال ةيفان : ال . وه هريدقت ًاناوج هيف

 يف مضلا ىلع يئبم لصتم ريمض فاكلا . لقشلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب

 ةينثت ىلع لاد فرح فلألاو دامع فرح ميملا . : مدقم هب لوعفم بصن لحم

 . لاقل . هب لوعفم بصن لحم يف اهدعب امو ةلمجلاو بطاخملا

 عراضم لعف : هناقزرت . ةمضلاب عرفرم لعاف : ماعط : هئاقزرت ماعط ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض فلألا . لوهجملل ينبم نونلا توبشب عوفرم

 . هب لوعفم بصن ل يف لصتم ريمض ءاهلاو لعاف بئان لحم يف نوكسلا
 . ماعطل ةفص بصن لحم يف ةلمجلاو

 ينبم ضام لعف : تأبن . يفنلا دعب قيقحت ةادأ آلإ : هليوأتب امكتأين الإ ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا كرحنم ا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع

 تأبنب قلعتم رورجمو راج هليوأتب .تبرعأ : امك : لعاف عفر لحم ف مضلا
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو

 ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بوصنم تأبنب قلعتم نامز فرظ : امكيتأي ْنأ لبق ©
 عراضم لعف : يتأي .بصان ةيردصم فرح : ْنأ . فاضم وهو ةحتفلاب

 كو



 هريذلقت ًازاوج هيف زتتسم ريمضلعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم'
 .ةفاضالاب رج لح يف ردصم ليوأتي : اهالت امو «نأ» و .تبرعأ «امكاو .وه

 . «نأ» ةلص «اىيتأي» ةلجو

 ذعبلل ماللا . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ : امكلذ ©

 . ةينثتلل فلألاو روكذلا عمج ةمالع ميملا . باطخلل فاكلا

 ! . ةيردصم ؛ام و رج فرح «نما نم ةنوكم : امم : يمر يثملع امم ©

 ؛ يف لصتم يمض ءايلاو ةياقولل نونلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ينملع
 ىلع ةردقملا.ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : يبر . مدقم هب لوعفم بصن لحم
 امو ةام» و . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ..ملكتملا ءاي لبق ام

 لحم. ال «ام» ةلص «يبر ينملع» ةلمجو نمب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت
 فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو «(كلذ» ربخب قلعتم :رورجملاو رابجلاو اهل
 1 .. يبر هينملع امب : ريدقتلا . ملعل ناث هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم

 ! .اهلبق ام ًاليلعت نوكت نأ زرجيو ةيئادسبا ةلمجلا : موق ةلم تكرت ينإ ©

 ' بطن لحم يف لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشنم ديكوتو بصن فرح :ينإ
 بوصنم هب ل وعفم : ةلم .«تأبنا بارعا برعت : تكرت 4ْنِإ) مسا

 ' هيلا فاضم : موق. «نإ١ ربخخ عفر لحم يف ؛موق ةلم .تكرت» ةلمجو ةحتفلاب

 ل . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب رورح

 : رجل ف وأ ةلمل تعن  ةفص بصن لحم يف : ةلمجلا : هللام نوئمؤي ال ©

 : عوفرم عراضم لعف :نونمؤي . اهلا لمع ال ةيفان : ال . مقل - تعن_- ةفص
 . رورجمو راج : هللاب . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب
 . . .٠ نونمؤيب قلعتم

 , نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : مه ةيفانئتسا واولا : ةرخآلاب مهو ©

 : .:ريخلاب قلعتم رورجيو راج : ةرخآلاب . أدتبم عفر لحم يف

 : نورفاك .يظفل ديكوت وهو ديكوتلل ىلوألا ؛مه» نم ةرركم : نورفاك مه ©

 . نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم مها ربخ

 تر



 د

 انلداكاَم بوو يهرمإَعَباءدَلِم ْتبَو 1
 كوس أكيالعئارع يهلك ىو 1 7 ش

 © كيال ياذا 2س

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعق : تعبتا . : واولا : ةلم تعبتاو ©

 + لم . لعاك عفو رع يف لصتم يسع هنا كرحتلا لا يمضي هلال

 لصتم ريمض ءايلاو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ىئابآ ©
 . يئابآ نيد يأ . ةفاضالاب رج لحم يف ش

 نايب فطع ةفوطعم اهنأل ةرورجم ءامسأ : بوقعيو قحسإو ميهاربا ©

 نم ةعونمم ءامسا اهنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب ترج دقو «يئابآ» ىلع

 . ةيملعلاو ةمجعلا ىلع «نيونتلا» فرصلا

 مات ضام لعف : ناك . ال لمع ال ةيفان : ام : كرشن نأ انذل ناك ام ©

 .«ةوبنلا تيب لهأ نحنو انل يغبني ال وأ ءايبنالا رشعم انل حص ام» ىنعمب

 : كرشن . بصنو ةيردصم رج فرح : نأ . ناكب قلعتم رورجمو راج :انل

 : اهالت امو ؛نأ» و . ةحتفلا : هبصن ةمالعو ْنأب بوصنم عراضم لعف

 ال ةيردصملا «نأ» ةلص «كرشن» ةلمجو «ناكا لعاف عفر لحم يف ردصم ليوأتب
 .اهل لحم

 دئاز رج فرح : نم . كرشنب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : ءيش نم هللاب ©

 يف قلطم لوهشم هلل الع بوصم اقفل رورج مسا : ءين ٠ يفنلا ديكأتل

 .ًادتيم عفر لحب يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا ١: : هللا لضف نم كلذ ©

 عفر لحم يف رورجمو راج : لضف نم . باطع فرح فاكلاو دعبل ماللا
 : ةلالجلا ظفل هللا . هللا لضف نم ديحوتلا كلذ يأ «كلذ» ربخب قلعتم
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 . ةرسكلا : : رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم

 ' ةفوطعم : , سانلا ىلعو .لضفب قلعتم رورجمو راج : نسانلا ىلعو انيلع ©

 ا 0 : ١ لضفي قلعت ًآضيأ دورعو داج , يفد «انيلع» لع داولاب

 . ةيسكلاب رورجم هيلأ ٠ فاضم + سانلا . ةحتفلاب بوصنمأ م ةنكلا مسا : رثكأ

 . ا لمع ال ةيفان : ال . ؛نكل» ربخ لحم يف ': ةلمجلا : نوركشي ال ©

 | لحب يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفر عراضم لعف : نوركشي

 . هللا لضف نوركشي ال: يأ ٠ فوذحم لومعملاو ٠ لعاف عفر

 © ذابت يزاد ذارأ زك رف تا رسوب 4
 ٠ هلأل ءايلاب بوصنم ىدانم : يبحاص .. ءادن ةادأ اي : نجسلا ىبحاص اي ©

 ْ يا ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نجسلا . ةفاضالل هنن تفذحو ىنثم
 : نجسلا ىلإ افيضأ دقو . نجسلا يف يبحاص اي ؛ يأ . ةرسكلا هرج

 دل رس اهيف قورسم ةليللا نأ كف . .. ةليللا ل لاقي

 ١ | . بوحضم ريغ هيف بوحصم نجسلإ

 ٠ عوفرم أدتبم : بابرأ . ماهفتسا : ةزمهملا : مآ ريخ نوقرفتم بابرأأ ©
 ةعوفرم بابرأل - تعن  ةفص : نوقرفتم  ةفوصوم ةركن وهو  ةمضفلاب
 , ١ مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو لاش ركذم عمج امنأل واولاب
 : ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج اهنأل واولاب ةعوفرم أدتبملا نب : ريخ . درفملا
 : :مأ .ةمطضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ريخ .درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع

 , نينكاسلا ءاقتلال ميملا ترسكو «لبا» ىنعمب ةعطقنم يهو .فطع فرح

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم فوطعم.: ةلالجلا ظفل : راهقلا دحاولا هللا ©
 .'ىنعمب . ةمضلاب ناعوفرم ةلالجلا ظفلل  ناتعن  ناتفص راهقلا دحاولا

 وه لب ب بلاغي ال زاهق دحاو بر اكل نوكي نأ اكل ريخب نوقرفتم بابرأأ
 . ةيبوبرلا يف كراشي الإ يذلا بلاغلا راهقلا

 ما



 نكؤاباةقونسأ مويس مسا ةينوذ ميو بتات 4٠
 يلا ذ ب الأر هيإ مك طلسم ايتو 6 را همك ريع #2 ىو 00 7 7
 © تركنا اورج ازد

 عراضم لعف : نودبعت .امل لمع ال ةيفان : ام : هنود نم نوديعت ام ©.

 لصتم ريمض : هللا ىلا دوعي ءالاو «ءايسا) نم ةمدقم لاحب قلعتم رورجمو

 . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم

 بوصتم هب لوعفم : ءامسأ . ا لمع ال رصح ةادأ : آلإ : ءامسأ و

 . اهتحت تايمسم ال ءامسأ نودبعت : ىنعمب . ةحتفلاب

 . هيلع لدي ام دوجول لوعفملا فذحف ةهلا اههمتيمس يأ : اهومتيمس ©

 :لاقي .اهب متيمس : اهانعمو ءامسأل - تعن  ةفص بصن لحم يف : ةلمجملاو

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : يمس . ًاديز متيمسو ديزب متيمس

 ىلع ينبم لصتم ريمض «اه) و ميملا عابشال واولاو روكذلا عمج ةمالع ميملا

 ةعامجلا ريمضب ديكوت عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : مقفأ ©

 . «متيمسا يف لصتملا

 : فاكلا . ةمضلا عقرلا ةمالعو اهلثم ةعوفرم متنأ لع ةفرطعم : مكٌؤابآو ©

 - ًايناث ًاتعن - ةفص بصن لحم يف ةلمجلا : ناطلس نم اهب هللا لزنأ ام ©

 هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لزنأ .امل لمع ال ةيفان : ام . ءامسأل

 هسة



 :قلغتم روزجيو راج : اهب . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل

 قلعتم رورجمو راج : ناطلس نم .' باتكلا يف كلذ هللا لزنأ ام يأ . لزنأب

 |بوضنم ًاظفل رورجم ؛ناطلساو دئاز رج فرح «نم» نوكت نأ زوجيو لزنأب

 دتبم : مكحلا . ةيفان !ام) ىنعمب ةلمهم ةففغ :: ْنِإ : هلل الإ مكحلا نإ ©

 :ميظعتلل رورجمو راج : هلل . اهل لمع ال رصح ةادأ : آلإ . ةمضلاب عوفرم

 . أدتبملا ربخب قلعتم

 'لعف :رمأ . لاح بصن لحم يف : ةلمجلا : هايإ ًالإ اودبعت الأ رمأ ©

 .هيلإ دوعي ونه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام
 ؛لمع ال ةيفان «ال» و بصنو ةيردصم فرح «ْنأ» نم ةبكزم : الأ .هناحبس

 ,ءاهلاو هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفتم ريمض :هايإ .اه
 .يف مسا اهلماكب ؛هايإ» ةملكلا نا ليقو ةفاضالاب رج لحمأيف لضتم ريمض

 ةبرضنملا ةلصتملا رئاضلا عيمج هب لصتي مهبم مسا «هايإ) ليقو .بصن لحم
 نب بوصنم عراضم لعف يهف.«اودبعت» ةلمج امأ : كلذ يف فاكلاك يهف

 :فلألاو لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض : واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو

 ردقم رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالتامو «نأ» و . ةقراف

 ةلمجو هاوس دحأ ةدابع مدعب رمأ : ريدقتلا رمأب قلعتبم رورجملاو راجلاو

 ا . اهل ل ال «نأ» ةلص «اودبعت»

 . اذتيم عقر لح يف نوكسلا لع ينبس ةراشا مسا : اذ د : ميقلا نيدلا كلذ ©

 هريدقت فوذحم أدتبملا ربخ : نيدلا : باطخ فرح فاكلاو دعبلل : ماللا

 ةلمجلاو . ةمضلاب هلثم ةعوفرم نيدلل  تعن  ةفص : ميلقلا نيدلا وه كلذ
 ٠ : . «كلذ» ربخ عفر لحم يف «ميقلا نيدلا وه) ةيمسالا

 ةنماشلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نوملعي ال: سانلا رثكا نكلو ل

 . نيثالثلاو

 كولا



 © ناَيْئكتت دن ىّرار لاى ييأس تأت

 . نيثالثلاو ةعساتلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : امأ نجسلا ىبحاص اي ©:

 . ليضفتو طرش فرح : امأ

 رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . ةمضلاب عوفرم أدتبم : دحأ : امكدحأ ©

 . ةينثتلا ىلع لاد فرح فلألاو دامع فرح ميملا . ةفاضالاب

 عراضم لعف : ىقسي .«امأت باوج يف ةعقاو : ءافلا : ًارمخ هبر ىقسيف «

 هب لوعفم : هديس يأ : هبر . لقشلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم
 لوعفم : ًارمخ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةحتفلاب بوصنم

 .وه هريدقت ًاذاوج هيف رتتسم ريمض «ىقسيا لعافو ةحتفلاب بوصنم ِناث هب
 . أدتبملا ريخ عفر لحم يف «ىقسي» ةلمجو

 ( . . . ىقسيف (كدحأ امأ» ىلع واولاب ةفرطعم : بلصيف رخآلا امأو ©

 ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : بلصيو . اهبارعا برعتو

 . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو

 عوفرم عراضم لعف : لكأت . ةيفانعتسا : ءافلا : هسأر نم ريطلا لكأتف ©

 ءاهلاو رورجيو راج : هسأر نم . ةمضلاب عوفرم لعاف : ريطلا . ةمضفلاب

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض
 . لوهجملل ينبم حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىضق : يذلا رمألا يضق ©

 ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : رمألا

 ام متو رمألا عطق ىنعمب : رمألل - تعن - ةفص عفر لحم يف نوكسلا

 . هسأرب قلعتم (هسأر نم» رورجملاو راجلاو . هيف نايتفتست

 عراضم لعف : نايتفتست . نايتفتسب قلعتم رورجبو راج : نايتفتست هيف ©

 ىلع ينبم - نينثالا ريمض - لصتم ريمض فلألاو نونلا توبشثب عوفرم

 كَمْرمكلا اك َمَكَِرَوسْلامكدَعآَنأ يوصي ٠ د وس سو -_ى كر 00 6 3
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 . اطخ ةفوذحملا ملكتملا ءاي ىلع ةلاد ةرسكلاو لعاقف عفر لحم يف نوكسلا

 : ىثعمب اه لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلاو . يآلا سؤرلا .ةاعارمؤ ًاراصتتخاو

 ١ : . هيف ينالأست

 ميقا ةنانقيتسنا 3-1 نك 3
 ل

 ' لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةيفانكتسا واولا : يذلل لاقو ©

 ٠ مسا : يذلا ٠ رج ,فرح : ماللا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 لاقب .قلعتم رورجملاو راج او ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم
 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص هدعب ةلمجلاو

 | ريمض لغافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف .: نظ.: .امهنم جان هنأ نظ ©
 1 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : هنأ . وه هريدقت ًانارج ةينف رتتسم

 اريخأ : رجان .«نأ» مسا بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم:ريمض ءاهلاو

 ! هلأل مسالا نونو نيونتلا لبق ةفوذحملا ءايلا ىلع ةردقملا ةماضلاب عوفرم «ْنأ»

 . ءاطاو «يذلا) لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجيو راج : اههنم .ةركن
 .ةينث ةمالغ فلألاو داع فرح : ميلا ٠ نمب رج لحم يف لصتم ريمض

 : نأ نوجيو «نظ) يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب اهريخو اهمسا عم «نأ»و

 ْ ١ «نقيأ» ىنغمب , انه ةنقا نكي

 .- لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجللا : كبر دنع ينركذا ©

 :هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض .لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم:رمأ لعف : :يركذا

 دنع . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ةياقولل : نونلا . تنأ.

 'ينركذاب قلعتم فاضم وهو ةحتفلاب ةيناكملا ةيفرظلا لع بوصنم ناكم فرظ
 وهو ةرسكلا هرج ةمالعو'ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : كديس ينأ : كبر

 دنع ينركذإ : ىنعمب . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم يمض فاكلاو فاضم

 -؟١ا”7دت



 . ءارتفا ضحم مهتلا هذه نأ ققحتي هاسع كالومو كديس

 ينبم ضام لعف : هاسنأ . ةيفانثتسا ءافلا : هير ركذ ناطيشلا هاسنأف ©
 لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع

 بوصنم ِناث هب لوعفم : ركذ . ةمضلاب عوفرم لعاف : ناطيشلا . مدقم هب

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةرسكلاب رورح هيلا فاضم : هبر . ةحتفلاب
 دنع هركذ نايطشلا هاسنأف : ريدقتلا وأ : ىنعملا نوكي نأ زوجيو . ةفاضالاب

 . رابخالا وه يذلا فاضملا فذحف « هبر رابخإ ركذ وأ « هبر

 ينبم ضام لعف : ثبل . ةيفانثتسا وأ . ةيببس : ءافلا : نجسلا يف ثبلف ©

 يف .ثكمف يأ .ره هريدقت ًازوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع
 . ثبلب قلعتم رورجمو زاج : نجسلا

 ةيفرظلا ىلع بوصنم ثبلب قلعتم نامز فرظ : هيف لوعفم : نيدس عضي ©
 . نيئس ةعست ىلا ةثالث نم دودعملاو ددعلا مكح همكحو ةحتفلاب ةينامزلا

 ةيرعم اهنأل ءايلاب رورجم هيلا فاضم يه انهو تاكرحلاو فورحلاب برعت
 1 . ملاسلا ركذملا عمجب تقحلأو فورحلاب

 عيسوفاعس نكح ِاَءيٍترَم عسر نإ ليلا لَو 3“
 نإ كين ؤ نوف اك اهي كيم رْطخ كجم 5 .و7< هما همس اتش للو و 2
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 © ايران

 كلملا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةيفانثتسا : واولا : كلملا لاقو ©

 . ةمضلاب عوفرم لعاف

 : ينإ - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لح يف :اهدعب امو ةلمجلا : ىرأ يشِإ ©
 مسا بصن لحم يف لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح
 لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىرأ .«ْنإ#

 ا را



 «تيأرا ىنعمب ةيضام لاح ةياكح ةلمجلاو انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض
 . ْنِإ ربخ عفر لحم يف «اهدعب امو ىرأ» ةلمجو

 : ثارقب .٠ ةحتفلاب برصنم هب لوعفم : عبس : .نامس تارقب عبس «©

 ' . ةأركن مبسا اهنأل ةنونملا ةرسكلا هرج ةمالحعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 . ةيورجم تارنقبل  تعن - ةفص : ناس . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم يهو
 .٠ . ٠ ةرسكلاب اهلثم

 الغف لكأي لاح نصن لحم يف :ةلمجلا ::فاخع عبس نهلكأي ©
0 

 نع هعاطقنال نون دقو :ةمضلاب عوفرم لعاف : .مدقم هب لوعفم

 اهلثم ةعوفرم عبسل - تعن - ةفص : فاجع . ارقي عبس ريدقتلاف ةفاضالا

 ةفص «ناهس» ةملك تءاج «نامس تارقب عبس لوألا لوقلا يف . ةمضلاب

 : يف امأ ٠ نهسنجب ال نهف نامسلا يهو تارقبلا عونب عبسلا زييمتل زييمتل تارقبل

 : زييمتل عبسلل ةفص «فاجع# ةملك تءاج دقف ؛فاجسع عبس» يناثلا لوقلا

 : هسنج نايبل سنجاب زيمملا فصو مث اهنم عونب ال تارقبلا  سنجب عبسلا
 تارقب» لقي ملو . هدحو هب نايبلا عقي ال فصو «ليزابهملا يأ» فاجعلاو
 كانهو فاجع عبس لوقلاب عقو ءانغتسالا نأل تارقبلا دارملا نأل فاجع عبس

 عملا فطصوب ٠ اناس تارقب .عبس : ميركلا نآرسقلا ريغ يف لولا زوج يأر
 ' . نمسلاب

 ش اس تارقب عبس ىلع فطعلا واوب ةفوطعم : رصضخ تالينس عبسو ©

 ِْ . اهبارعا برعتو

  فوصوم فوطعمل - تععن - ةفص : رخأ . ةفطاع راولا : تاسياي رخآو ©
 : «رخأ» نوثت ملو «اهلثمو» ىنعمب ب وأ ؛رخأ ًاعبسو يأ) ىنعملا هيلع لدي فوذحم

 ؛ اذه نأل «تالبئس» ىلع «رخخأ» فطعت مو نيونتلا - فرصلا نم ةعونمم اهنأل

 امنيب ةروكذملا عبسلل ًازيم اهعم نوكتف اهمكح يف لخدت نأ يضتققي فطعلا
 . « رخأ اهلثم ؛ : اهانعم نأل عبسلا ريغ نوكت نأ يضتقي « رخألا  ظفل

 : الذب ةرسكلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم «رخألا  ثعن  ةفص : تاسباي

 تر م



 . ملاسلا ثنؤملا عمجب ةقحلم اهتأل ةحتفلا نم

 ةدئاز «اه) و مضلا ىلع يئبم ىدانم : يأ . ءادن ةادأ : اي : ءالملا اهبآ اي ©

 . ظفللا ىلع ةعوفرم «ْيأ» نم لدب : ءالملا . هيبنتلل

 نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : يايؤر يف ينوتفأ «

 . ةياقولا نون نونلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا .ةسمخلا لاعفألا

 :يايؤر يف .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءايلا

 فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا مسالا رج ةمالعو ينوتفأب قلعتم رورجبو راج

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو رذعتلل

 لعف : مك . مناج طرش فرح : ْنِإ : نوربعت ايؤرلل متنك ْنِإ ©
 لحم ين طرشلا لعف كرحتملا عفرال ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام
 ؛ناكا مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءانلا . نب منج

 نإ : ريدقتلا . هانعم مدقتل فوذحت طرشلا باوجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 قلعتم رورجمو راج : ايؤرلل . هذه يايؤر يف ينوتفأف نوربعت ايؤرلل متنك

 نوكت نأ زوجيو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا مسالا رج ةمالعو نوربعتب

 ًابوصنم ًاظفل ًارورجم ايورلاو . ىنعملا ديكأتل ًادئاز رج فرح وأ ةينايب ماللا

 راجلا نوكي نأ زوجيو ؛ربعت» رحخأتملا لعفلل مدقم هب لوعفم هنأ ىلع ًالحم
 ىنعمب (نوربعت» ةلمجو «؟ناك» ربخ بصن لحم يف «ايؤرللا رورجملاو

 توبثب عوفرم عراضم لعف ؛نوربعتا و . ًالاح بصن لحم يف «نورسفتا

 ربخ بصن لحم يف ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا
 . «ناكد

 م اس 007 5 هر اسحب ل 9

 *© نوع للا ليوأتْواَمَوِركَحأ تقام 5 5
 لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©

 هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف

 . اولاقل
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 !. يه وأ: هذه هريدقت فوذحم أدتبملا ريخ : ثاغضأ ؛ : مالحأ ثاغضأ ©

 هرج ةمالعو ةفاضالاب زورجم هيلا فاضم : مالحأ . ةمضلاب عوفرم ثاغضأ

 طالبخأ نم عمج ام وهو ثغصض عمج يهو مالحأ طيلاخت : ىنعمب ةرسكلا

 ا . ةيذاكلا ايؤرلل ريعتساف مزجو تابنلا

 : ام::ةيفانعتسا : : نيملاعب مالحألا ليوأتي نحت امو ©

 ف : نحن .٠ هيك يب دمع ةلمهم يمر زاجل دلع سيل لمع لمست
 أدتبمو نيزاجحلا ةخل ىلع 4ام»:مسا عفر لحم يف مضلا ىلع:ينبم لصفنم عفر

 :٠ مالحألا . نيملاعب قلعتم «ليوأتب» رورجملاو زاجلاو ميمت ينب ةغل ىلع
 رج :فرح ءابلا : نيملاعب . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 ربخت هنأل الحم بوصنم ًاظفل رورجم مسا : نيملاع .يفنلا ينعم ديكأتل دئاز

 هنأل ءايلا : ًاظفل هرجو هبصن ةمالعو «نحنا ربخ هنأل الغ عوفرم وأ «ام»

 ' |. درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيؤنتلا نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج

 هيلو رم يام َةَمأ 8 101111 كي

 8 دونَ

 ذلا .. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةفظاع : راولا : يذلا :لاقو ©
  ةلص هدنعب ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 1 ٍْ . لوصوم ا

 'رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اجن : امهثم اجن ©

 لاحب قلعتم رورجمو راج :امهنم .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتشم ريمض لعافلاو

 . هينثتلا ىلع لاد فلألاو .دامع فرح ميملاو «يذلا» لوصوملا نم ةفوذحم

 .حتفلا ىلع :ينبم ضام لعف : ركدا . ةفطاع واولا : ةّمأ دعب ركداو ©
 ركذتو : قنعمب فوذحم هلومعمو وه هريدقت الرج هيف تتسم ريمصض لعاشلاو
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 هيلا فاضم : ةمأ . فاضم وهو ةحتفلاب ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بوصنم

 . نايسن دعب نيح دعب وأ ةليوط ةدم دعب : ىنعمب ةرسكلاب رورجم

 - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : هليواتب مكتبنا انأ ©
 لعف : يئبنأ . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض :انأ 0

 فاكلا . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضمم

 عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 ةلمجو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو رورجمو راج : هليوأتب روكذلا

 قلعتم ؛هليوأتبا رورجملاو راجلاو هانأ» ربخ عفر لحم يف «ةليوأتب منكتبنأ»
 . مكتبنأب

 نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : نولسرأ . ةيفانئتسا : افلا : ٍنولسرأف ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا ناملالا نم ضيا نأل

 يف لصتم ريمض : يآلا سوءرل ةاعارم ةفوذحملا ءايلاو ةياقولا نون : نونلا

 . ةفوذحملا ملكتملا ءاي ىلع لادلا ةكرحلا يه ةرسكلاو هب لوعفم بصن لحم

 ل اد

 مضلا ىلع ينبم وهو : فسوي اي يأ ةفوذحم ءادن ءادأب درفم ىدانم : فسوي ©

 . بصن لحم يف
 لحم يف مضلا ىلع ينبم ةفرذحم ءادن ةادأب ىدانم : يأ : قيدصلا اهبأ ©

 ةملك اهنأل ينأل - تعن - ةفص :  قيدصلا . هيبنتلل ةدئاز «اه» و بصن

 ريثكلا يأ ةغلابم اهيف «قيدصلا» و . اهلحم ال «يأ» ظفل ىلع ةعوفرم ةقتشم

 . قدصلا

 تك ىلا



 فسوي لباقف يأ - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : انتفآ ©

 : ةلغلا فززح  هرخخآ فذح ىلع ينبم رمأ لعف يهو . انتْفأ : هل لاقو

 , لحم يف لضتم ريمض هان» و : تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسبم ريمض لعافلاو

 0 ١ . هب لوعفم بصن

 .هيلا افاضم : تارقب . انتفأب قلعتم رورجيو راج :.نامنس تارقب عبس يف ©
 : ' . اهلثم ةرورجم تارقبل ب تعن  ةفص.: ناهس . ةرسكلاب رورجم

 . نيعبرألاو ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : فاجع عبس ٌنهلكأي ©

 برعتو لوس تارقب عيسا ىلع واولاب :ةفوطعم : يضخ تالينس عيسو ©

 1 . اهبارعا

 لدي فوذجمل - تعن  ةفص : رنخآ . : ةفطاع واولا:: تاسياب رخآو ©

 نم ةعونمم اهنأل ةرسكلا:نم ًالدب ةحتفلاب ةرورجم رخآ:عبسو يأ . ىنعملا هيلع
 ' . 'ةنونملا ةرسكلاب ةرورجم رخأل - تعن  ةفص : تاسباي  نيونتلا - فرصلا

 :لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم فرح : لعل : سانلا ىلإ عجرأ يلعل ©

 :لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : عجرأ ٠ ٍ«لعلا) مسا بصن لحم يف

 د عجرأب قلعتم رورجتو راج : سانلا ىلا . انأ هريدقت ًابوجو:هيف رتتسم ريمض

 1 . لعل ربخ عفر لحم يف ةلمجلاو

 ينبم نييئاغلا ريمض «مه» و لعفلاب هبشم فرح : لعل: : نوملعي مهلعل ©

 عورفرم عراضم لغف : نوبملعي . «لعلا» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع
 ؛ريخ عقر لح يف ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب
 . ًاراصتخا لوعفملا فذحو كلضف نوملعي مهلعل ىنعمب «لعلا

 . الإياب ف هور صح 1( تنبسط 3
 «© نك جك

 .وه:هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبنم ضام لعف : لاق ©
 . لاقل . هب لوعفم بصن للحم يف هدعب ةلمجلاو
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 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوعرزت ©
 ةغلابملل ربخلا ةروص يف رمألا جرخ دقو رمألا ىنعم يف ةيربخ ةلمجلاو.لعاف
 . هليثس هورذق هلوق ليلدب «اوعرزا» ىئنعمب

 : نيتنس . ةحتفلاب ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بوصنم هب لوعفم : نيذس عبس ©

 ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورج هيلا فاضف

 . فورخلاو تاكرحلا اهيلع يرجت «نينس» ةملكلاو

 وأ . ةحتفلاب بوصنم نيبئاد يأ «نيرومأملا“ نم لاح «بأد» ردصم : ًابآد ٠

 ًاقلطم ًالوعفم نوكت نأ زوجيو ًالاح ردصملا عاقيا ىلع بأد يوذ : ىنعمب
 . نوبأدت «نوعرزتا ىنعم لعوأ ًايأد نوبأدت ىلع

 لوعفم بصن لحم يف مزاج طرش مسا : ام . ةيفانعسا ءافلا : متدصح امف ©

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متدصح .(دصخح» لعفل مدقم هب

 : ىنعمب . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم
 . هرقدصح يذلاف

 فذح ىلع ينبم رمأ لعف : هورذ . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا : هورذف ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا

 باوج ةلمجلاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو

 . هوعدق : ىنعمب . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش

 لح يف لصتم ريمض ءاهلاو هورذب قلعتم رورجمو راج : اليلق الإ هليئس يف ©
 بئان وأ ردصملل - تعن  ةفص : ًاليلق . ءانثتسا ةادأ : لإ .ةفاضالاب رج

 . دالبلا نيومتل ًاليلق ًاداصح آلإ : ريدقتب ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم
 ىلع ينبم لوصوم مسا «ام» و رج فرح 4نما نم ةنوكم : نولكأت امم ©

 برعت : نولكأت . ًاليلقب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نوكسلا
 ىلا دئاعلاو اه لحم ال لوصوملا ةلص «نولكأت» ةلمجو «نوعرزت» بارعا
 .نولكأي : ريدقتلا .هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فقوذحم ريمض لوصوملا

 ب #5١95



 ' يي قطو سة ك

 ! عوفرم عراضم لعف : ينأي . فطع فرح : مث: كلذ دعب نم يتأي مث ©

 : : اذ . يقأيب قلعتم رورجمو راج : دعب نم . لقثلل ءايلا ىلع ةردقمل ةمضلاب

 : فاكلاو دعبل ماللا.. ةفاضالاب رنج لحم يف .نوكسلا ىلع ينب ةراشا مسا

 ٠ ؛ .٠ باطخ فرح

 .: هأدش . ةمضلاب عوفرم لعاف : عبس . طحتقلا نم نين يأ : دادش عبس ©

 1 ٠ ةمضلاب اهلثم ةعوفرم عيسل - تعن - ةفص

 :عراضم لعن : نلكأي .نينسل - تع . ةفص عفر لحم يف : ةلمجلا : نلكأي ©

 !جتفلا ىلع:ينبم مهبم ريمض نونلاو عفرلا ريمضب هلاصصتال نوكسلا ىلع ينبم

 ٠ نهيلا دنسم نهلهأ لكأ لعج ىزاجملا دانسالا نم وهو لعاف عفر لحم يف

 .لوغفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع يتبم لوصوم مسا : انم : نهل ُمُتمدَق ام ©

 . كرحتما عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعق :متمدنق . هب

 : ني . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض : ءاغلا

 0 ٠ متمدقيإ قلعتم رورجمو راج

 + نونصفتو . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تيرعأ : نونضحت امم ًاليلق الإ ©

 00 : . ةعارزلا رذبل نوزرحتن

 5 20007000 رس

 ةيآلا يف تيرعأ سانلا ثاغي هيف ماع كلذ دعب نم يتأي مث ©

 عراضم لعف : ٌثاغي . ثاغيب قلعتم رورجمو راج : هيف . ,ةقباسلا ةميركلا

 هيف يأ ةمضلاب عوفرم لعاف بتان : سانثلا ٠ لوهجملل:ينبم ةمضلاب عوفرم
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 . ماعل ةفص عفر لحم يف «سانلا ثاغي هيف» ةلمجو نورطمي

 . نورصعيب قلعتم رورجبو راج : هيف . ةفطاع ئاولا : نورصعي هيفو «©
 لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : نورصعي 00

 ليقو نوتيزلاو بنعلا هيف نورصعي : ىنعمب :فوذحم هلومعمو لعاق عفر

 . نبللا ىلا ةراشا نوبلحي ىنعمب

 03 و سم ها عقول يتكلم لجأ نينو يفللََو 0١

 « ةييادرت بترا هنيئا وذ لولا لات
 لعف : لاق «كلملا لاقف كلملا لوسرلا ربخأف يأ ةفطاع واولا : كلملا لاقو ©
 . ةمضلاب عوفرم لعاف : كلملا . حتفلا ىلع ينبم ضام ّْ

 . لاقل هب لوعفم يأ « لوقلا لوقم» بصن لحم يف : ةلمجلا : هي ينوتثأ ©
 ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف :  ينودتأ
 ريمض ءايلاو ةياقولا نون نونلا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو
 . ٍنوتثاب قلعتم رورجمو راج : هب .هب لوعفم بصن لحم يف لصتم

 مزاج ريغ طرش مسا : امل . ةيفانثتسا : ءافلا : لوسرلا هءاج ًاملف ©
 ةقلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيح» ىنعمب
 ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هءاج. . باوجلاب
 ةلمجو . ةمضلاب عوفرم لعاق : لوسرلا . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا
 . امل دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف (لوسرلا هءاج»

 ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : كبر ىلا عجرا لاق ©
 ىلع ينبم رمأ لعف : عجرأ . هل فسوي لاق يأ وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 راج : كبر.ىلإ . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا
 رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو عجراب قلعتم رورجتو
 لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلاو كالوم وأ كديس ىلا يأ ةفاضالاب
 .اه

 75١ل



 . «عجرا» ىلع ءافلاب ةفوطغم : هلأساف : يتاللا ةوسنلا لاب ام هلآساف ©
 : .هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو اهبارعا برعتو
 «اما ربخ .: لاب . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ام

 اللا . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :ةوسنلا . لاح ام'يأ ةمضلاب عوفرم
 : . ةفص رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «يتلا» عمج لوصوم مسأ

 : ىنعمب نعطق . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : نهيديأ نعّطق ©

 : ثانإلا نونو ةوسنلا نونب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : نحرج
 «نهاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : يديأ .لعاف عفر لم يف لصتم ريمض
 عاملا رج لع يف تيئذلا ريض

 2 مسا : يبر . لعبفلاب هبشم ديكوتو بصن فرنح : نإ : يهر نإ«
 ل ان ل فقل حفلا هبصن ةمداصو لل نا يف ميظعتلل ينم

 | يف لصتم ريمض ءايلاو ةيسانلا ةكرحب لحملا لافتا اميره نم عنم ملعتا

 . ةفاضالاب رج لحم

 لع يف تالا ريض ؟زها ومي قمتم ررجو راج ميلع نهديكب

 . ةمضلاب عوفرم «نإ) ربخ : ميلع . ةفاضالاب رج

 © يقرض ولاَ و َت نع دَوراَك دن رو ا لا م رد ا اك

 وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : لاق ©
 . لاقل هب لوعفم بصن لحن يف : هدعب ةلمحلاو كللإ ىلع دومي

 ' ىلغ ينبع لصتم ريمض : فاكلا ٠ أ ةكفلاب عوفرم هاما ريخ : نكبطخ

 : نكنأش ام : ىنعمي ثانالا عيج ةمالع توثلاو ةفاضالاب رج لح يف مضلا
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 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيح١ ىنعمب نامز فرظ : ذإ: نتدواز نإ ©

 عقرلا ريمضي هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : نتدوار . بصن

 ةمالع نونلاو لعاف عفر لحم يف: مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا . كرحنملا
 . ةفاضالاب رج لح يف ةلمجلاو ثانالا عمج

 نم عونمم هّنأل نوني ملو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هسفن نع فسوي ©

 قلعتم رورجمو راج : هسفن نع . ةيملعلاو ةمجعلا ىلع  نيونتلا - فرصلا

 . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو نتدوارب

 نونب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : نلق : ام هلل شاحا نلق ©

 شاح . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض تانإلا نونو ةوسنلا ّْ
 وهو ًافيفخت هفلأ تفذحف اشاح : ةلصاو صقنلا تافص نم هلل ًابيزنت يأ

 فسوي ةفع نم ًابجعت ىنعملاو ءانثتسالا باب يف هيزنتلا ىنعم ديفي فرح
 . قلطم لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم مسا : وه «شاح» بارعا

 . شاحب قلعتم ميظعتلل رورحيو راج : هلل . هلل ًابيزت وأ هلل ةءارب : ريدقتلا

 . اه لمع ال ةيفان امو

 «اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ءوس نم هيلع اذملع ©

 «هيلع) رورجملاو راجلاو لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 مسا : ءوس . ديكأتلل دئاز رج فرح نم «ءوس) نم ةمدقم لاحب قلعتم

 . «انملع» لرعفم هنأل الح بوصنم ًاظفل رورجم

 ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : زيزعلا ةأرما تلاق ©

 .ةمضلاب عوفرم لعاف «ةأرما» و نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب تكرحو اهل لحم ال

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : زيزعلا

 ةيفرظلا ىلع بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم مسا : قحلا صحصجح نآلا ©

 : قحلا .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :صحصح . صحصحب قلعتم ةينامزلا

 رقتساو تبث وأ قحلا رهظ يأ . ةمضلاب عوفرم لعاف
 يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : انأ : هسفت نع هتدوار ائأ ©

 تك



 ؛ ريمضب هلاصتال نوكسلا لع ينبم ضام لعف : هتدوإر . أدتبم عفر لحم
 ! لعاَف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض .: ءاثلا . كرحشلا عفرلا

 ! : هسفن نع. هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : .ءاهلاو

 , رج لح يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاطاو هتدوارب قلعتتم رورجتو راج
 ٍْ ٠ . نأ ربخ عفر لحإيف ةلمجلاو ةفاضالاب

 ' هبشم ديكوتو بصن فرح : . ةفطاع واولا : نيقداصلا نمل هنإو ©

 يع لج يف فلا لع ينم - بئاغلا ريعصف لص يمس هاغاو لع

 ' يف رورجمو راج : نيقداصلا نم .  ةقلحتملا - ءادتبالا مال ماللا نإ مسا

 : مس ركذم عمج هلألا ءايلا : مسالا رج ةمالعو ناد ريخب قلعتم عفر ل

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو

 يي يءِرآَهلَدأو بيا نفك آنآ عيل 0"
 دعيلل ماللا . ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع.ينبم ةراشا مسا : اذ: كلذ ©

 . .افسوي لوق وهو ةءاربلا روهظل ينم تيبشتلا كلذ يأ . باطخلل فاكلاو

 | رهألا يأ فوذحم أدتبمل اربخ «كلذ» نوكت نأ زوجيو ؟ملعيل ةلمج» ربخملاو

 ٍإ . كلذ

 | ناي ابوطتم عياضم لمف ملعي ٠ ليلعتلل رج فرخ : ماللا: ملعيل ©
 ' ًازاوج هيف شتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا : هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمبغم

 : لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةرمضملا «نا» و زيزعلا ملعيل يأ وه هريدقت

 , هنأ" ةلص ؛ملعيا ةلجو !كلذ# ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج

 ش ' (. اهل لحم ال ةزمضملا

 لصتم ريح ءايلاو لعفلاب هبشم ديوتو بصن فرح : نأ 1: هنخأ مل ينأ ©

 عالم ل هنخأ .بلقو مزجو يفن فرح :مل «نأ» مسا بصن لحم يف
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 ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخخآ نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم
 هي لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاحلاو .انأ هريدنقت
 دس ردصم ليوأتي اهربخو اهمسا عم «ّنأ» ربخ عفر لحم يف ؛هنخأ ل» ةلمجو
 . «ملعي١ يلوعفم دسم

 هنع بئاغ انأو ىنعم ىلع لعافلا نم لاحب قلعتم رورجبو راج : بيغلاب © :

 ينع بئاغ وهو : ىنعمب لوعفملا نم لاحب قلعتم وأ « هينيع نع يفخ :
 . بيغلا ناكمب يأ . ًاقلعتم نوكي نأ زوجيو . ينيع نع يفخ

 هبشم ديكرتو بصن فرح : َّنَأ . هللا نأ ملعيلو يأ ةفطاع واولا : هللا. ْنأو ©
 اهمسا عم ؛نأ» و ميظعتلل بوصنم «نأ» مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب

 . «ملعي» يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب : اهربخو

 ال ةيفان.: ال . هْنأ» ربخ عفر لحم يف : ةلمجلا : نينئاخلا ديك يدهي ال ©

 لقفلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يدبهي . اه لمع

 بوصنم هب لوعفم : ديك . وه هريدقت ًازوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 هنأل ءايلا : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نينئاخلا . ةحنتفلاب

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج

 رام ولة راتل د عي أ
 رو ياثر سار

 © ميج روعلت

 لعف : ءىربأ .. ةلماع ريغ ةيفان : ام . ةفطاع واولا : ىسفن ءىربأ امو ©
 ام يأ . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم

 ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوضنم هب لوعفم : يسفن للزلا نم اهئاربا

 انه ديفي لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : عوسلاب ةراّمأل سفنلا ّنِإ ©
 ديكوتلا وأ ءادتبالل : ماللا . ةحتفلاب بوصنم «ْنأ» مسا : سفنلا . ليلعلتلا
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 : قلعتم روزجو راج :ءوسلاب ..ةمضلاب عوفرم «نِإ) ريش :ةرامأ .- ةقلحزملا -

 . ةرامأي

 | ىلع يتب لوصوم مسا : ام ..ءانثتسا ةادأ : الإ : يمر محر اسم الإ ©

 . يبر همر يذلا ضعبل آلا ىنعمب ءاتثتسالا ىلع بصن لحم يف نوكسلا

 , نوكي نأ زوجيو . اهمصميو هللا اهمحري يتلا سوفنلا الإ وأ . ةمصعلاب

 نوكي نأ نكميو . 'ير ةمحر تقو الإ يأ . . نامزلا ىننعم يف ؛محرام»

 : محر .:ةءاسالا فرصت يتلا يه يبر ةمحر نكلو يأ : ًاعطقتم ءانفتسا

 , لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : ير . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 000 + ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريم ءايلاو . ملكتملا ءاي

 نر ٠ لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ: ميخر روفغ يبر نإ ©

 : لصتم ريمض ءايلاو ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب' بوصنم «ّنإ) مسا

 !  تعن  ةفص :ميحر .ةمضلاب عوفرم (َْنِإ) ربخ روفغ .ةفاضالاب رج لحم يف

 : لاق هملك املف يسفنل هصلختسا هب ينوتت دَنأ كلملا لاقو ©
 . هنأل موزجم عراضم لعف : هصلختسأ . نيسمدخلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ

 ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا همزج رمألا بلطلا باوج

 . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو .انأ هريدقت

 زور رابج ةيسفنلا و . ره هريذقت ًالوج تتسم ريبسف ١ ملكا عاشو

 : . ةفاضالاب

 ريمش فاكلاو لمفلاب هيشم ديكوتو بصن فرح : نإ : اذيدل مويلا كنإ ©
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 ىلع بوصنم نامز فرظ هيف لوعفم :مويلا ْنِإ) مسا بصن لحم يف لصتم
 ىلع ينبم «نإ) ربخب قلعتم ناكم فرظ : انيدل . .ةحتفلاب ةينامزلا ةيفرظلا

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض اانا و بصن لحم يف نوكسلا

 ىلع نمتؤمو ةناكم وذ : ىنعمب . ةمضلاب ناعوفرم ّنإل ناربخ : نيمأ نيكم ©

 . ءيش لك

 © ٌميِططحْز الا عدلت
 وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : لاق ©

 .  لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لح يف : هدعب ةلمجلاو فسوي يأ 7

 . هب لوعفم بصن لح يف لصتم ريمض ءايلاو ةياقولل نونلاو . تنأ

 هيلا فاضم : ضرالا .ينلعجاب قلعتم رورجو راج : ضرألا نئازخ ىلع ©

 رصم نئازخ ينلو : ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب زورجم

 ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ: ميلع ظيفح ينإ ©
 عوفرم اهريخ : ظيفح . ةَنإ) مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصستم
 ًاضيأ ةمضلاب عوفرم ّنإل ناث ربخ : ميلع .اهوأ اهيلع ظيفح ىنعمب ةمضلاب

 . اهفيرصت هوجوب  ميلع : ىنعمب

 بيضي ثيحاَْأَويٍِضلاْلاَو َفِمْولبَكمَدلاكَو 0"
 « نيا ضال اع

 ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا : فاكلا : ةيفانئتسا :.واولا : انكم كلذكو ©

 كلذ لثم يأ قلطملا لوعفملا نع بئان ردصملا ىلع بصن لحم ين حتفلا
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 , لع يتيم ةراشا مسا : اذ . رصم ضرأ يف فسويل انكم رهاظلا نيكمتلا

 : انكم .باطخ فرخ فاكلاو دعبلل :ماللا .ةفاضإلاب زج لحم يف نوكسلا

 , عقر لحن يف لصتم ريمض ةانا و اني هلاصتال نوكسلا ىلع ينبض نيئام لعف

 ا . ٌلعاف

 يف رجلا ةمالعو انكمب ناقلعتم نارورج ناراج : ضرألا يف فسويل ©

 | ةمنجعلا ىلع  نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب فشوي '

 ْ ٍْ . ةيملعلاو

 راج: اهنم . مكس سام

 ! . أوبتيب قلعتم رورجمو

 :ةيفرظلا لع بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم مسا : ثيح : ءاشب ثيح «©

 ؛ةمضلاب عؤفرم عراضم لعف : ءاشي . فاضم رهو أوبتيب قلعتم ةيناكملا

 ٠ [رج لحم يف «ءاشي» ةلمجو . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 1 1 1 . ةفاضالاب

 ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : بيصن ::انقتمحرب بيصن ©

 '(انا و بيصنب قلعتم رورجنو راج : ةمحرب . نحن هزيدقتاًابوجو هيف رتتنسم

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 .: 4 ايحفم بصن لح يف نوكسلا لع ينيب لوصوس مسا : نم : ءامشنن نم ©
 م «بيصنا بارعإ برعت بارعالا نم اهل لحم ال لؤصوملا ةلص :

 . اه لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع : واولا : نينسحملا رجأ عيضن الو ©
 ' . ةجتفلاب بوصنم هب لوعفم .: رجأ «بيصنا بارغا برعت:: عيضن

 نع.ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هلأل ءايلاب رورحم هيلإ فاضم : 'نيتسحملا

 71 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا
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 © وفيا واكو اوم | م 2 56 و 6 0

 أدتبم : رجأ . ديكوتلل ةيئادتبا : ماللا . ةقانعسا : وارلا : ةرخآلا رجألو ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :ةرخآلا . ةمضلاب عوفرم 0

 رورجمو راج : نيذلل . ةمضلاب عيفرم أدتبملا ربخ : اوذمآ نيذلل ريخ ©

 . ماللاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ريخب قلعتم
 ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمأ

 . لوصوملا ةلص ةلمجلاو ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم :

 | مْضلا ىلع ينبم صقان ٍضام لعف : اوناك . ةفطاع واولا : نوقتي اوناكو ©

 «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال

 ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوقتي . ةقراف فلألاو

 . ناك ربخ بصن لحم يف ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 © نورك مَوَمْحَف رق ءَكع أَو حدَ فضَو يوب و

 ىلع يثبم ضام لعف : ءاج . ةيفانئتسا : واولا : فسوي ةوخا ءاجو ©

 ةحتفلاب رورجم هيلا فاضم : فسوي . ةمسفلاب عوفرم لعاف : ةوخا . حتفلا

 . فرصلا نم عونم هنأل

 هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولخد . ةفطاع ءافلا : هيلع اولخدف ©

 هيلع . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا ةعامجلا واوب

 . اواخدب قاعتم رورجتو راج ْ

 بصن لحم يف ني نيياخلا ريمض ةمه» و . وه هريدقت ًالاوج هيف رتتسم يمض ْ

 . هب لوعفم

 :مه . لاح بصن لح يف : هدعب ةلمجلاو ةيلاح وارلا : نوركذم هل مهو ©
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 ' رورجمو راج : هل ا. ادعم عقر لع يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفو ريمض

 ' ' ماس ركذم عمج + هنأل واولاب عوفرم «مه2 ربخ 2 : نوركتم . !/«مه) ريخب قلعتم

 ا . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو

 1 قر ل 0 1 لا ىف 0 مف

 يما يك
 مزاج ريغ طرش مسا : امل . ةيفانتتسا : واولا : مهزاهجب مهزهج املو ©

 . ةقلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ئنبم «نيح» ىنعمب

 : هيف تتسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : زهج . باوجلاب
 ' بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض ؛مهاو .. وه هريدقت اناوج
 : نيبئاغلا ريمض «مهاو . مهزهجب قلعتم رورجمو راج :.زاهجب . هب لوعفم

 رج لحم يف 'مهزهج» ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 0 . 4ال» دغب اهعوقول ةفاضالاب

 ,هيف رتتسم ريمض ريمض لعافلاو مه لاق يأ حتفلا ىلع ينبع ضام لعف : لاق ©

 . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «لاق» ةلمجو ل

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف : ةلمجلا : مكل خأب ينوتك

 1 املا نع اشم ل ولا لح لع يم رسأ حق روش ١

 ريماض ءايلاو . ةياقؤلل . نونلا . لعاف عفر لحم يف لبصتم ريْمض ؤاولا

 .رورجيو راج : خأب . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 ميلا «خأ» نم ةفوذخم ةفصب قلعتم رورجبو راج : مكل .ينوتثأب قلعتم

 : . روكذلا عمج ةمالع

 اللا نع شل ءايلا مسالا رج ةمالعو «خأب «بارغا ْبرعيا : مكيبأ نم ©

 ْ ْ . روكذلا

 ترف



 ال ةيفان 4 ال ١ و ماهفتسا فرح ةزمهلا وأ . ضرع فرح : الأ : نورت الأ *
 يف لصتم ريمض واولاو نوئلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نورت . ال لمع '

 لحم يف ردصم ليوأتب اهربخو اهمساو «نأ» نم اهدعب ةلمجلاو لعاف عفر لحم
 . نورت لوعفم .بصن

 ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نأ : ليكلا يفوأ ينأ ©
 عراضم لعف : يفوأ ٠ «ْنأ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقشلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 لحم يف «ليكلا يف وأ» ةلمجو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ليكلا . انأ هريدقت
 . «نأ» ربخ عفر

 ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : انأ . ةيفانتسا: واولا : نيلزنملا ريخ انأو ©

 : نيلزنملا . ةمضلاب عوفرم ةانأ) رب : ريخ . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 نيونتلا نم ضومع نونلاو ماس ركذم عبج هلأل ءايلاب رورجم هيلا فاضم
 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو

 نزار هرعاليك 5 ينفاكلالو ٠
 هو ماج طر فر ١ ياس لا هب وات مل إف ©

 : همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : ينوتأي . بلقو مزجو يفن فرح
 يف لصتم ريمسف : وازلا . طرشلا لعف هنأل ناب مزج لحم يف نونلا فذح
 - ملكتملا ريمض - لصتم ريمض ءايلاو ةياقولا نون نونلا . لعاف عفر لحم

 . يتوتأتب قلعتم رورجيو راج : هب .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 مزج لحم يف ءافلاب نرتقم عزاج طرش باوج ةلمجلا : يدنع مكل ليك الف ©

 «ال» مسا : ليك . سنجلل ةيفان ةادأ : ال . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلاو

 4ال) ربخب قلعتم رورجمو راج : مكل . بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ةيفانلا
 : يدنع ..روكذلا عمج ةمالع ميملاو مكل دوجوم ليك ال :ريدقتلا فوذحملا

 وهو ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ
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 رج لح يف نوكسلا لع ينبم لصتم ريغ ءايو لا ريخب قلعتم

 أ . ةفاضالاب

 ' لف : نوبرقت . ةمزاج ةيهان : ال . ةيفانئتسا : وازلا : نوبرقت الو ©

 ! يف لصتم ريمض : واولا . نؤنلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم عراضم

 | ةفوذحملا ملكتملا ءاي ىلع ةلاد ةرسكلا . ةياقولل نونلا لعاف عفر لحم

 : بلصن لحم يف لصتم ريمض فوذحملا ءايلاو . ةيآ' سأر اهنوكل وأ ًاراصتخا
 1 . هب لوعفم ش

 © تريلا بة ال
 ' لصتم ريَمِض واولا ٠ ةعامجلا واوب هلاصنال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©

 | هب لوعفم بصن لح يف اهدعب ةلمجلاو ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف

 . اولاقل

 ؛ . بيرقلا لبقتسملل - فيوست  لابقتسا فرح :نيسلا :,هابأ هفع دوارتس ©

 ! هريدقت ًايوجو هيف رتبسسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : دواري
 : فلألاب بوصنم هب لوعفم : هابأ . دوارئب قلعتم زورجمو:زاج : هنع . نحن
 ! ىلع ينبم > بئاغلا ريمض - لصتم ريمض ءاحلاو . ةسمخلا ءامسالا نم هنأل
 - نولعاف - لعافلا مسا لوعفم فذحو ةفاضالاب زج لحم يف مضلا

 .ًاراصتخا

 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : َّنِإ . ةيفانتسا : والا : نولعافل انإو © .
 «  نإ » مسا بصن لح يف نآب ةمغدم نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض انا و

 . ٠ هلأل واولاب عوفرم « نإ » ربخ : نولعاف .  ءادتتبالا مإل  ةقلحتملا : ماللا

 . نولعافل يأ .درفملا يف ةكرجلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو اذ ماس ركام عج
 ا ., كلذ

 را



 و نإ ٍ مكي ص او هيف لَو ٠ ١

 وجب كل يروه
 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةيفانئتسا : واولا : هنايتفل لاقو ©

 راج : هنايتفل . فسوي يأ وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 :اهدعب ةلمجلاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو لاقب قلعتم رورجو
 . - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم ,يف

 فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اولعجا : مهلاحر يف مهتعاضب اولعجا © .
 عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفألا نم عراضم نأل نونلا
 «مه)و . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةعاضب . ةقراف فلأالو لعاف

 راج : لاحر يف . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبص نيبئاغلا ريمض

 ىلع ينبم لصتم ريمض ؛مه» و يناثلا «اولعجا» لوعفمب قلعتم رورجمو
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 ينبم نييئاخلا ريمض «مه» و لعفلاب هبشم فرح : ّلعل : اهنوفرعي مهّلعل ©
 توبثب عوفرم عراضم لعف :نوفرعي .«لعلا مسا بصت لحم يف نوكسلا لع 0

 ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» و لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا
 ربخ عفر لح يف "اهتوفرعي# ةيلعفلا ةلمجلاو هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 . (لعل» .

 ريغ طرش ةادأ نمزلا نم لبقتسي ال فرظ : اذإ : مهلهأ ىلإ اويلقنا اذا ©
 لا لع يني رفا لع : ايفل .هبوجي بوصنم هلرثل ضفاخ ةمزاج

 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال
 اهعرقول ةفاضالاب رج لحم يف ؛اوبلقنا» : ةلمجو اوعجر اذا : ىنعمب . ةقراف
 راج : لهأ ىلإ . هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو «اذا» فرظلا دعب
 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و اوبلقناب قلعتم رورجمو
 . ةفاضالاب
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 .نوعجري .مهاسع (ىثعمباا نوفرعي مهلعل بارعا :بزعت : نوعجرب مهلعل ©

 تزين كليب ملاوي +
 42 ا لكن

 ' متاج ريغ طرش مسا : ال . ةيفانتسا : ءانلا : مهيبأ ىلإ اوعجر امّلف ©
 , قام يالا ةيفرالا ىلع بصن لح يف نوكسلا ىلع ينيم «نيحا ىنعمب

 | ٠ !ةعابجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :!اوعجر . باوجلاب

 ' رجا لمع يف: ةلمجاو لاف فألاو لاف ب لع ىف لستم ريع راولا
 أ رجب ةمالغو اوعجرب قلعتم رورجو راج : يبأ ىلإ .اك» دعب اهعوقول ةفاضالاب
 ' نوئكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مهقو ةسمخلا ءامسألا: نم هنأل ءايلا مسالا

 000 . ,ةفاضإلاب رج لحم يف

 ' بارعإ برعتو بارعإلا نم اهل لحم ال مناج ريغ طرش باوج : اولاق ©
 1 . -:لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف : اهدعبأ « ةلمجلاو «اوعجرل)ا

 نم هنأل فلألاب برصنم فاضم ىدانم : ابأ . ءادنإةادأ : اي: انايأ اب ©

 ٍ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض انا و ةسمخلا ءايسالا

 : انم . فلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : م : ليكلا انم عنم ©

 . ةمضلاب عوفرم لعاف بئاث : ليكلا ٠ غنمب قلعتم رورجمو راج

 ىلع ينم بلط لعف : لسيأ . ةيببس : ءافنأ : اناخأ انعم لسراف ©
 ! ناكم فرظ. : عم . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسُم ريمض لعافلاو نوكسلا

 , وهو ةيناكملا ةيفرظلا :ىلع بصن لحم يف لسأب قلعتم ةبحاصملا ىلع لدي
 ا ابأ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ْريمض «ان» و فاضم

 يف لصتم ريمض انا و ةسمخلا ءامسالا نم هّأل فألاب بوصنم هب لوعفم

 '. ةفاضالاب رج لحم

 تر



 هرخآ نوكس همزج ةمالعو بلطلا باوج هأل موزجم عاضم لعف : لتكذ ©
 . نحن هريدقت ًايوجو رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال فلألا تفذخو

 ديكوتو بصن فرح : نإ . ةيفانئتسا : واولا : نوظفاحل هل انإو ©

 . « نإ » مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «ان» و لعفلاب
 . ءادتبالل  ةقلحزم ماللا « نإ ؛ ربخب قلعتم رورجمو راج : نوظفاحلا هل

 نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عيفرم «ْنإ9 ربخ : نوظفاح
 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا

 نيدو كرب باع هطول ماعز كلك 54
 هي ص «© َيِتلامحيَأوْعَم

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : له لاق ©
 . برعالا نم هل لحم ال ماهفتسا فرح : له . وه هريدقت

 ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : هيلع مكنمآ ©
 هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو انأ هريدقت
 . مكنمأب قلعتم رورجتو راج : هيلع . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 ءانثتسا ةادأ نوكت نأ زوجيو اه لمع ال رصح ةادأ : آلإ : مكتنمأ امك الإ ©
 . ةيخأ ىلع مكتامتتإك ًانامتثإ الإ هيلع مكنمآ له : ريدقتب افوذحم ىتشتسملاو
 ىلع ينبم ضام لعف : مكتنمأ .ةيردصم : ام . هينثتلل رج فرح : فاكلا

 مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . لعاف عفر لحم يف
 ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةيردصملا اما روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم
 . فوذحم قلطم لوعفمب قلعتم رورجملاو راجلاو فاكلاب رج لحم يف
 نم اه لحم ال ةيردصملا «ام» ةلص ؛مكتنمأ» ةلمجو مكنامتئأك ًاناتتأ :ريدقتلا
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 ا 5 هلع كت دق نسل دفا نسب , له" نوكت نأ زوجيو بارعالا

 | :. هيخأ ىلع مكناتئاك

 ا اا مسالا رج ةنالعو مكتب قلعت رورج راج لبق نم هيخأ ىلع ©

 ”نم . :ةقاضالاب رج لح يف لصتم ريمض ءاهلاو ةسنمخلا .ءامسالا نم هنأل

 . ملا لع ينو نميرج لع يف فلا لع يتبم مسا : لبق . رج فرح
 ْ . مكتنمأب قلعتم رورجملاو راجلاو ةفاضالا نع هعاطقنال

 . ميظعتل فرم أدم : ةللجلا ظفل هل . ةيفانئتسا ءافلا :: ًاظفاح ريخ كلاف ©

 ةحتفلاب بوصنم زييمت : ًاظفاح . ةمضلاب عوفرم ًادتبملا ربت : ري ٠ ةمضلاب

 ا . ةدحإو ةمأ مكتمأ هذه نا : هلوقك ًالاح نوكي نأ زوجيو

 , لع ينبم لصفنم عقر ريدتض وه ةفطاع واولا : ٍنيمحارلا محرأ وهو ©

 . نونلاو لاس ركذم عمج أل ءايلاب رورجم هيلا فاضم : نينحارلا . هلثم عوفرم

 ْ . درفملا نيونت نع ضوع

 امة تكفل تفطر اي خفت ار 1
 واستر سسك 4 لرد

 دارو اح ظَفكَ الهاك لإ تةراَدَعَص روك يب
 رو سرا و رس 13

 5 دي رول

 اة يامل بلا لع بسن لع يف يكس نع يلبس دبس :

 و : عاتم ٠ اق فلألاو لاف مب لع يف صحم يمس

 | ةلمجو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمنض «مه» و ةحتفلاب

 '. + «ال» فرظلا دعب اهعرقرل ةفاضإلاب رج لحم يف (مهعاتم اوحتف#
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 نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : مهتعاضب اودجو «©
 . «مهعاتم اوحتف» بارعا برعتو . بارعالا

 ينبم ضام.لعف : تدر . لاح بصن لح يف : ةلمجلا : مهيلا تدر ©

 لعافلا بئانو اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل

 تدرب قلعتم رورجمو راج : مهيلإ . يه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض
 . ىلاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو

 ىدانم : ابأ .ءادن ةادأ : اي «اوحتف» بارعا برعت : اولاق : انابأ اي اولاق ©

 ينبم لصتم ريمض «ان» و ةسمنخلا ءامسالا نم هنأل فلألاب بوصنم فاضم

 هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع
 . -لوقلا لوقم -

 يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا وا . ال لمع ال ةيفان : ام : يغين ام ©

 وأ ؟ اذه ءارو بلطن ءيش يأ ىنعمب يأ يغبنل مدقم هب لوعفم بصن لحم

 ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يغبت . اذه دعب بلطن وأ ديرن اذام

 . نحن هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع

 هذه يأ . يغبني ام : هلوقل ةحضوم ةيفانثتسا : ةلمجلا : انتعاضب هذه ©

 ًادتبم عفر لحب يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا هذه كلذ ىلع لدت انتعاضب
 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان» و ةمضلاب عوفرم «هذه» ربخ ةعاضب
 . ةفاضالاب رج لحم

 : انيلإ . تبرعأ : تدر . انيلإ تدر ذإ وأ انيلإ تدر دق يأ : اذيلإ .تّدُر ©

 ٠ تدرب قلعم رورجمو راج .

 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ريمن . ةفطاع راولا : انلهأ ريمثو ©

 و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لهأ . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض |
 «انلهأ ريمن» ةلمجو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض انا

 :ريدقتب فوذحم ىلع ةفوطعم ةلمجلا . .لكؤي ام يهو ةريملا مه بلجن ىنعمب

 .انعوجر يف انلهأ ريغو ىوقن يأ اهب رهظتسنف انيلا تدر انتعامضب نإ

 رو



 ,نابرعتو فطعلا يواوب ناتفرطعم : ناتلمجلا : دادزنو اناخأ ظفحنو «©
 ' 2 'ةسمخلا ءايسالا .نم هنأل فلألاب بوصنم ةاخأ» و «انلهأ ريمت» بارعا

 ,ردضملا نع ًابئان نوكي نأ زوجيو ةحتفلاب بوصتم زيييمت : : ليك : ريعب ليك ©
 : . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم ::.ريعب . ةدادزن» نم

 . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةرابشا مسا“: ذ.: ريسي ليك كلذ ©

 .وأ هب يتأت يذلا كلذ ىنعمب ةراشالاو باطخ فرح : فاكلو دعبل ماللا
 د تع ةفض : ريسي ٠ ةمسفلاب عوفرم شلاق ريخ ا ليك هب انج يذلا

 ظ يس نا دز قسرا 11
 2 يك وام هاف حب طا و 0 2م م -و 2

 ' يمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : مكغم هلسرأ نل لاق ©
 ' بصنو دكؤم يفن فرح : نل .٠ مهوبأ يأ .وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم

 | لعافلاو حتفلا هبصن ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف : هلسرأ . لابقتساو

 :ةبحاصملا ىلع لدي ناكم فرظ : عم . انأ هريدقت ًازاوج هئيف رتتسم ريمض
 ؛ يف مضلا نلع ينبم لصتم ريمض :'فاكلا . فاضم وهو . . هلسرأب قلعتم
 !بضن لح يف : لاق دعب ةلمجلاو روكذلا عمج ةمالع ميلاو ةفاضالاب رج لحم

 : ٠ . - لوقلا لوقم - هب لوعفم

 , عراضم ليف : نوتؤت . رجو ةياغ فرح : هللا نم ًاقثوم نوتؤت ىتح ©
 , نوثلا فذح هبصن ةمالعو ىتح دعب ةرمضم ْنأب بوصنم «نوطعت» ىنعمب

 ةفوذحملا ءايلاو ةياقولل : نونلا . لعاف عفر لحم ف لصتم ريمض :و اولا
 ' ١ نونلا لع:ةلاد ةرسكلاو لوأ هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ًاراصتخا
 : : هللا نم .ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم : ًادهع يأ : : ًاقئرم . ةفوذحملا

 ' ليؤأتب : اهالت امو ة ةرمغملا ؛نأ» و ًاقئومب قلعتم ميظعشلل رورجمو راج
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 ةلص «نوتؤت» ةلمجو هلسرأب قلعتم رورجملاو راجلاو ىتحب رج لحم يف ردصم
 ام ينوطعت ىتح : ىنعمب بارعالا نم اهل لحم ال ةرمفملا ةيردصملا «نأ»

 . ىلاعت هللاب اوفلحي نأ دارأ « هللا دنع نم هب قثوتا

 اوفلحت ىتح ىنعملا نأل ردقملا مسقلا باوج يف ةعقاو ماللا : هم يذئتاتل ©

 لاعقالا نم هنأل نوئلا فذح ىلع ينبم عراضم لعف : يئنتأت . هب يتتأتل

 واوو ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتا : نونلا فذح ىلع هئانب بيسو ةسمخلا

 . لعاف عفر لحم يف ةليقثلا ديكوتلا نون عم ةنكاس اهئاقتلال ةفوذحملا ةعامجلا

 بصن لحم يف لصتتم ريمض ءايلاو ةياقولل ةيناشلا نونلاو اه لحم ال نونلا

 مسقلا باوج «يننتأتل» ةلمجو . يننتأتب قلعتم رورجمو راج : هب . هب لوعفم
 . بارعالا نم امل لحم ال

 . بصان يردصم فرح : نأ . ءانثتسا ةادأ : الإ : مكي طاحي نأ الإ ©
 . ةحتفلا : هبصن ةمالعو ْنأب بوصنم لوهجملل ينبم عراضم لعف : طاحي

 «نأ» و روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف بئان عفر لحم يف رورجمو راج : مكب

 مكب ةطاحإلل يأ ردقم رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو
 ةلص مكب طاحي ةلمجو  هلجأل هل لوعفم بصن عوضوم يف رورجملاو راجاو
 ليوأت يف هب يننتأتل هلوق وه يذلا تبثملا مالكلاو . اه لحم ال ةيردصملا «نأ»

 هنم نوعنتمتال يأ : مكب ةطاحإلل هب نايتإلا نم نوعنتمت ال : هانعم يفنلا

 - يرشخنزلا لوقي اك وهف مكب طاحي نأ يه ةدحاو هلعل الإ للعلا نم هلعل

 يتلا يف لإ نوكي ال ماعلا معأ نم ءاثسالاو « هل لوحفللا يف ماعلا معأ نم

 : مهلوق يفنلا ىنعمب تابثإلا نم ريظنو . يفنلاب هليوأت نم دب الف .

 . لمفلا لإ كلم بلطأ ام : ينمتب ١ تبلعق لإو تلمق 1 هللب تعسف
 . مكرمأ ىلع اوبلغت ْنَأ لإ يأ ؛مكب طاحي نأ ّالإ» ىنعم َّنإو اذه

 ىنعمب مزاج ريغ طرش مسا : ل . ةيفانغسا : ءافلا : مهقثوم ّوتأ املف ©

 ةقلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيح»
 فلألا ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هوتأ .باوجلاب

 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعاجلا واو عم ةنكاس اهئاقتلال ةفوذحملا

 ا ا8504-



 /. لوأ هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتتم ريمسض ءافلو لعاف

 رج لح يف نيافلا ريمض ؟مه» و ةحتفلاب برصنم الث هب لوعفم : قثوم

 : ةفاضالاب رج لحم يف «هوتأ) ةلمجو . ةفاضالاب

 ' .وه ةريدقت انارج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق ©

 : . بارعالا نم.اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «لاق» ةلمجو

 '- لوقلا لؤقم - هب لوغفم بضن لح يف :ةلمجلا : ليكو: لوقن ام ىلع هللا ©

 ! : لوقن : :ليكوب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم
 ,نحب هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 !بوضنم فوذحم ريمض لوصومل ىلا دئاعلاو ةمضلاب عوفرم أدتبملا ريخ : ليكو

 امو ةيردضم ااما نوكت وأ هلوقن:ام ىلع : ريدقتلا . هب لوعفم هلأل لجملا

 ! . انلوق ىلع. ريدقتلا ىلعب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو
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 لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : لاق . ةفطاع والا : ينب اي 'لاقو ©
 , ءادن ةادأ : اي. . مهوبأ مهل لاقو يأ ٠ وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 :تفذحو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلاب بروصنم فاضم ىدانم : ينب

 ,ءايلاو ديدشتلا لصحق ملكتملا ءايب نونلا لبق ءايلا تمغذدأو ةفاضالل نونلا

 ْ . ةفاضالاب رجن لحم يف لصتم ريمض

 لوقم - هب .لوعفم بصن لح يف : ةلمجلا : دحاو باب نم اولخدت ال ©

 ةيزج ةمالعو الب مزج عضم لف : اولخدت .ةمزاج ةيهان : ال . لوفلا



 نم . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح
 ةرورجم بابل - تعن  ةفص : دحاو . اولخدتب قلعتم رورجمو راج :باب
 ةرسكلا : رجلا ةمالعو هلثم

 ينبم رمأ لعف : اولخدا . ةيفانعتسا واولا : ةقرفتم باوبأ نم اولخداو ©
 يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع

 . اولخداب قلعتم رورجيو راج : باوبأ نم . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم
 . اهلثم ةرورجم باوبال - تعن  ةفص : ةقرفتم

 : ىنغأ . ال لمع ال ةيفان : ام . ةيفانثتسا : واولا : مكفع ىنغأ امو ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا. ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف
 ينغأي قلعتم رورجيو راج : مكنع . عقدأ امو ىنعمب . انأ هريدقت ًابوجو

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 : نم . «ءيث» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : ءيش نم هللا نم ©

 الحم بوصنم ًاظفل رورجم مسا : ءيش . يفنلا ىنعم ديكأتل دئاز رج فرح
 . هللا باذع نم ًائيش مكنع عفدا ام ىنعمب . هب لوعفم هنأل

 رسكو اه لمع ال ؛ام» ىنعمب ةيفان ةلمهم ةففغ : نإ : هلل الإ مكحلا نإ ©

 رصح ةادأ : ّآلإ . ةمضلاب عوفرم أدتبم : مكحلا . نينكاسلا ءاقتلال اهزخآ

 . أدتبملا ربخب قلعتم عفر لحم يف ميظعتلل رورجيو راج : هلل . ال لمع ال

 ينبم ضام لعق : تلكوت . تلكوتب قلعتم رورجيو راج : تلكوت هيلع ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع |
 . لعاف

 قلعتم رورجبو راج: هيلع .ةفطاع واولا : نولكوتملا لكوتيلف هيلغو ©
 مالب موزجم عراضم لعف : لكوتي . رمألا مال ماللا . ةدئاز ءافلا .لكوتيب

 : نولكوتملا .نيئكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح 'هرخآ نوكس همزج ةمالعو رمألا

 يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم لعاف
 . درفملا مسالا
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 نشمي اكن ممم هَ تين ًاوَحَمَأِلَ 14 سس و اس ل سا 2 تأ م 6

 ١ نزوات قبو دية دلوع
 نوعا سنار ارك ا ودل

 ةسماخلا ةيآلا يف "ارحب الون بارعا برعت : ثينح نم اولخد املو ©
 لع يتيم مسا : . اولخدب قلعتم رورجمو راج : ثيح نم ..نيتسلاو

 . نمب رج لحم يف مضلا

 ارم . هشيم دعب هوقو ةاضالاب رج لع يف :ةلمدجلا : مهوبأأ مهرمأ ٠
 . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مها و حتفلا ىلع يتبم ضام لعف
 نييئاغلا ريمض «مه» و ةسمدخلا ءامسالا نم هنأل واولاب عوفرم لعاف : وبا

 ٍْ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ريغ طرش باوج : ةلمجلا : ءيش نم هللا نم مهنع ينغي ناك ام ©
 :حتفلا ىلع ينبم ٍضام لعف : ناك .اهل لمع ال ةيفان : ام . اهل لم ال مزاج

 عوفرم عراضم لعف : يئغي . كلذ هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض اهمساو
 : . وه :هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب

 ! ينغيي قلعتم 'رورجيو راج : مهنع . «ناكا ريخ بصن لحم يف «ينغي» ةلمجو
 :ميظعتتلل رورجتو راج : هللا نم . نعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض !مهاو

 . يفنلا ىنعم ديكأتل دئاز رج فرح : نم . 0

 كلذ ناك ام يأ ؛ينغيا لوعفم هنأل ًالحم بوصنم ًاظفل رورجم مسا :

 00 . مهيلع هللا ءاضق ام نيش مهنع عفديل

 اةحتفلاب بوصتم الاب ىتتسم : ةجاح . ءانثتسا : ةادأ : الإ : ةجاح الإ ©
 , يهو اهاضق .بوقعي سفن يف ةجاح نكلو : ىنعم ىلع عطقنم ءانثتسا وهو
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 :بوقعي . ةجاح نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : بوقعي سفك يف ©

 ةمجعلل - نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنأل ةحتفلاب رورجم هيلإ فاضم

 . افيرعتلاو

 ضام لعف : يفق . ةجاحل - تعن  ةفص بصن لحم يف : ةلمجلا : اهاضق ©

 ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (اه3) و . وه هريدقت

 هبشم ديكوتو بصن فرح : هنإ . ةيفانئتسا : واولا : ملع وذل هئإو © :

 . وذل «نا» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو لعفلاب

 ءامسالا نم هنأل واولاب عوفرم هَّنإ) ربخ : وذ  ةقلحملا  ةيئادتبا : ماللا

 . كلذب ملع يأ . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ملع . ةسمخلا

 نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :ام .ليلعتلل رج فرح :ماللا : هانملع امل © '

 هانملع ام ببسب : ىنعملاو ةيردصم 4اما نوكت نأ زوجيو ماللاب رج لحم يف
 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : هانملع . هنيد رمأب وأ هيلا يحولا يلاوتب

 ءالاو لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛ان» و انب هلاصتال

 . هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 .لعفلاب هبشم فرح : ّنكل .ةيكاردتسا : واولا : سانلا رثكأ ٌنكلو»

 رورجي هيلإ فاضم : سانلا . ةحتفلاب بوصنم «نكل »مسا :رشكأ
 . ةرسكلاب

 . اه لمع ال ةيفان ال . ؛َّنكلا ربخ عفر لحم يف : ةلمجلا : نوملعي ال ©
 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملعي 00٠

 رمأ هميلعتل هيلا يحولا يلاوت نوملعي ال : ىنعمب فوذحم اهومعمو لعاف

 . بوقعي دوصقملا يأ هنيد

 تك را



 كوخ ا قل ايكو يوت فو اَع 1 58

 « لميا
 ب رم و لاول املو«

 !ةمالعو ىلعب رورجم مسا : فسوي . رج فرح : ىلع .. نيتسلاو ةسماخلا
 ريغ يمجغا مسا هلأل - فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحشتفلا هرج

 1 . اولخدب قلعتم .روزجملاو راجلاو يثالث

 . يأ ئوآ .اهل لحال مناج ريغ طرش بارج : ةلمجلا : هاخآ هيلإ ىوآ ©
 :ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم نضام .لعف :.مض

 : ماخنأ . ىوآب قلعتم رورجمو راج : : . هيلإ . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسمم'

 ؛يف لصتم يمض ءاملاو ةسمخلا ءامسالا: نم هنأل 200 بوصنم هب لوعفبم

 : 3 ةفاضالاب رج لع

 ريم لعاقلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : لاق : كوخأ انأ ينإ لاق ©

 .لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف . هدعب ةلمجلاو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم
 ”يف لصتم ٍريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ينإ .  لوقلا

 لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمصض :انأ ٠ «َنإ) مسا بصن لحم

 ءامسألا نم .ةنأل واولاب عوفرم (ّنإ) رب : كوخأ . ءايلل ديكوت بصن
 زوبيو . ةفاضالاب رج لح يف حتفلا ىلع يتبم لضتم ريمض فاكلاو ةسمسخلا
 انأ» ةيمشالا ةلمجلاو . اهربخ «كومنأ» و ًأدتيم عفر. لحم يف «انأ» برعت نأ

 ١ 1 مخ لع يارد
 'لعف : . ةمزاجب ةيهان : ال . ةدئاز وأ . ةيببس :١ سئتبت الف ©

 ل ريف عال هر وكس زج دوار الب مزج عرامشم

 1 . نزحت الف يأ ١. تنأ هريدقت ًابوجو

 ىلغ ئنبم لوصوم مسا : ام . سئتبتب سئتبتب قلعتم زورجبو راج : اوناك امي ©

 را



 مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا

 «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال

 . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ؛اوناك» ةلمخو . ةقراف فلألاو 1

 لحم يف لصتم ريمض : واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولمعي ©
 لوصوملا ىلا دئاعلاو «ناك» ربخ بصن لحم يف «نولمعي» ةلمجو لعاف عفر

 زوجيو : انب هنولمعي اوناك اب : ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم ريمض
 رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ام نوكتف ةيردصم «ام» نوكت نأ

 . مهلامعأب : ريدقتلا . ءابلاب

 1 مركك ئ ل مزاج مره
 و 1

 اة ل ياسا لاجمل كراج اق «
 . «ةبرشملا» يأ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةياقسلا . نيسمخلاو ةعساتلا

 : هيخأ : يناثلا اهوعفمب وأ لعجب قلعتم رورجمو راج : هيخأ لحر يف ©
 رج لحم يف لصتم ريمض ءاطلاو . ةسمخلا ءامسالا نم هنأل هيلإ فاضم 1

 ش . ةفاضألاب

 ىلع ينبم ضام لعف : نذأ . ةفطاع : مث: : ريعلا اهتيأ نَّدؤم نذأ مث ©

 اهريدقت ةفوذحم ءادن ا ةمضلاب عوفرم لعاف : نذؤم . حتفلا

 نم لدب : ريعلا . هيبنتلل ةدئاز «اه» و بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم «ايا

 . ظفللا ىلع ةمضلاب عوفرم «ةيأ»

 : فاكلا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن “فرح : نإ: نوقراسل مكنإ ©
 - ةقلحزم - ماللاو «ْنِإ) مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 نع ضوع نوئلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «نإ» ربخ : نوقرإس
 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا
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 ١ َنوُدَقْنَم دينها اق © ْ
 © واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوليقأو اولاق

 لع واولاب ةفوطعم اولبقأو ةقراف فلألاو لعاف عفر لع يف لصتم ريمض ,
 اولاق . :

 © نييئاغلا مْ مهد و اولبقأب قلعتم رورجمو راج : نودقفت اذام مهيلع

 نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : اذام . ىلعب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 عراضم لعف : نودقفت .هدعب روكأملا هرسفي لعفي هب لوعفم بصن لحم يف '

 نيلئاس وأ نيلئاق : ريدقتب - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف «نودقفت ٠ ,

 2 * ٌدِهد كر عْإحولَجَت ايار ف
 : لصتتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©

 هي لوعفبم بصن لح يف هدعب ةلمجلاو ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف

 ش | .اولاقل

 ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : دقفن : ٍكلملا عاوص دقفن ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : عاوص . نحن هريدقت ًابرجو هيلف رتتسم
 : ىنعمب عوصلاو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هليلا فاضم :كللا
 ْ . ةبرشملا

 : نم .' رج فرح ماللا . ةيفانثتسا : واولا : ريعب لمح هب ءاج نملو ©

 : لحم يف رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا
 رتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاجن . مدقم ربخ عفر

 ' ةلص :اهب ءاج» ةلمجو ءاجب قلعتم روزجمو راج : هب .. وه.هريدقت ازاوج هيف
 ' فاضم : ريعب . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : لمح . امل لحم ال لوصوملا

 .. ةرسكلاب رورجم هيلإ
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 ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : انأ . ةيقانثتسا واولا : مهعز هب انأو © '

 ربخ : ميعز ءانأل ربخب قلعتم رورجمو راج : هب .ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا

 . ةمضلاب عوفرم ؛انأ)

  7١يفرم ادع ضأن ديلا طك متت ماا ©
 ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : هللات اولاق ©

 مسقلل رج فرح : ءاتلا : هللات . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 راجلاو مسقلا ءاتب ميظعتلل رورجم مسا : ةلالجلا ظفل هللا . واولا نع ضوع

 امم بجعتلا ىنعم مسقلا اذه يفو . فوذحملا مسقأ لعفب قلعتم رورجملاو

 . مهيلإ فيضأ

 قيقحت فرح : دق . فوذحملا مسقلا باوج يف ةعقاو : ماللا : مقملع دقل ©

 : ءاتلا كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ملع

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 ٠ ملعلا ةقيقح مكل تلصح ىنعمب مزال اهلعف : متملع .

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انئج . احل لمع ال ةيفان : ان : اذثج ام ©

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ان» و . انب هلاصتال

 عراضم لعف : دسفن . ليلعتلل رج فرح : ماللا : ضرألا يف دسفنل ©

 نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ماللا دعب ةرمضم ْنأِب بوصنم
 «نأ)و دسفتب قلعتم رورجمو راج : ضرألا يف . ةحتفلا لعفلا بصن ةمالعو

 . انثجب قلعتم رورجملاو راجملاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو
 . اهل لحم ال «نأ» ةلص «دسفن» ةلمخو ضرالا يف داسفالل انتج ام : ريدقتلا

 لعف : انك . املا لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع راولا : نيقراس انك امو ©

 نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض انا و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم «ناك» ربخ : نيقراس .«ناك» مسا عفر لحم يف
 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس
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 ْ 8# ينك ل م 7
 ١ ةعامار آرب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لغف : هءازج امف اولاق ©

 اود طيار ءانفلا ةقراف فلألاو لعاف عقر ل يف لصتنم ريض : واول

 .. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم :ماهفتسا مسا : . مدقتلا طرشلا

 لع ايف مضل لع يشم لصتم ريم هاو ةمضلاب فم امك بخ + : هءازج
 ا . ةفاضإلاب رج

 صقان نضام لعف : معك . ماج طرش فرح : نإ : نيبذاك متنك ّْنإ ©

 مزج لحم يف' طرشلا لعف كرحسشملا عفرلا ريمضب هلاصتال :نوكسلا ىلع ينبم

 ميملاو «ناك» مسا عفر لح يف مضلا ىلع ينبم لصتتم ريم : ءانلا . نإب

 لاس ركذم غمج هنأل ءايلاب بوضنم «ناك» ريخ. : نيبذاك .:روكذلا عمج ةمالع

 فوذحم طربشلا باوجو . درفملا مسالا يف ةكرحملاو نيونتلا نع ضوع نونلاو
 اءازجأ ايف نيقراس انك ام «مكلوق» يف نيبذاك متنك ْنإ :' ريدقتلا . هانعم مدقتل
 . مكتم قراسلا

 8 ه يقارب 3 1 ل وا
 ريم : واولا . ةعامجلا ارب ةلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©

 بصت لع يف : اهدبعب ةلمجلاو ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتتم

 : : . - لؤقلا لوقم - هب لوعفم

 ريم ءاهاو ةمضلاب عوفزم أدتبم : ءازج : ِهِلْخَر يف دجو نم هؤازج ©

 ,ينبم مزاج .طرش مسا, : نم . ةفاضالاب رج لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم
 لوهجملل ينبم ضام لعف : 'دجو ..ناث ادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 يأ وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا .بئانو حتفلا ىلع ينبم

 راج .: هلخر يف . نمب مزج لحم يف طرشلا لعف «دجؤو» لعفلاو «عاوضلا»

 رج لح يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريم ءافاو دججوب قلاهتم رورجتو
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 عفر لحم يف  هئازج  هبارجو طرشلا لعق نم ةيطرشلا ةلمجللاو ةفاضالاب
 لوألا أدتيملا ريخ عفر لحم يف ؛اهربخ عم نم» ةيمسالا ةلمجلاو «نم» ربخ
 .رمضملا ماقم اهيف رهاظلا ميقأ بارعالا نم هجولا اذه ينو «هؤازج»

 اوه» عضوم ءازجلا عضوف.. وه وهف هلحر يف دجو نم هؤازج لصألاو
 :ريدقتلا فوذحم أدتبم ربخ «هؤازج» نوكت نا زوجي وه :اهبارعإل رخآ هبجوو

 زوجيو . هؤازج وهف هلحر يف دجو نم : مهوقب ءيج مث هؤازج نع لوئسملا
 هئازج لثم اندنع هؤازج : ريدقتب ًافوذحم اهربخو أدتبم «وقازج» برعت نأ

 لصفنم عفر ريمض : وه . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : هؤازج وهف ©
 ءاهلاو ةمضلاب عوفرم اوه» ربخ هؤازج . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 وهف١ ةيمسألا ةلمجلاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج (هؤازج

 لح يف ختفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا فاكلا : نيملاظلا يزرجن كلذك ©

 ةراشأ مسا : اذ . فاضم وهو قلطملا لوعفملا نع بئان ردصملا ىلع بصن
 يأ باطخلل فاكلاو دعبلل بلل ماللا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 عوفرم عراضم لعف .: يزجن . كلذ لثم ءازج نيملظلا يزجن : ريدقعب
 .نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب
 نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نيملاظلا

 . درفملا نيونت

 للك دع أَو نجوا ووو 7“
 51في د زلات اََأَدْمَْوَد كات ٌّت 11
 0 ةلعطع وْ َقَوَو مَ 5 00

 حتفلا ىلع ينبم يضام لعف : أدب . ةيفانئكسا : ءافلا : مهتيعوأب اديف ©
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 .:: مهتيعوأ شتفي يأ ': ةيعوأب ,وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 رج لح هيف نوكسلا ىلع ينبم نياغلا ريمض ؟مه» و أدب قلعتم رورجو راج

 : . ةفاضالاب

 ةحتنلاب ةيفرظلا لع بوصنم أدبي قلعتم نامز فرظ : هيخأ ءاعو لبق ©

 : هيخأ . فاضم وهو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ءاعو . فاضم وهو

 ينبم لصتم ريمض ءافلو ةسمشلا ءامسألا نم هْنأل ءابلاب رورجم هبلا فاضم
 . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع

 لعف:': جرختسا ٠ ةفطاع : مث: : هيخأ ءاعو نم اهجرختسا مث ©

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هاه» و «أذي) بارعا برعي
 دق ريمضلا :يأ ببسي لعفلا ثنأ دقو «كلملا عوص» ىلع:دوعت هب لوعفم

 نم . ةقرسلا جرخ عسا ينعي نأ زوجيو ةبرشملا يهو «ةياقسلا» ىلإ دوعي
 000 1 تيرعأ : هيخأ . جرختساب قلعتم رورجيو راج :ءاعو

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا : فاكلا : فنسويل اندك .كلذك ©
 كلذ لثم اميظع ًاديك اندك ريدقتب . قلطم لوعفم بئان اردصملا لع بصت
 : ماللا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع يئبم ةراشا مسا : اذ . ديكلا
 ل دك باطخ فرح فاكلاو دعبلل

 نأ ابو . .انلتح . لعاف عفر لحب يف لصتم ريمض هانا و . انب
 يذلا ريبدتلا اذه هانمهأ + ىنملا نوكيف هتاحبس هللا ىلع ليحتسم لايتحالا

 مسالا رج ةمالعو اندكب قلعتم رورجمو راج : فسويل .هيبخأ ىلع هب لصح
 . ةيملعلاو ةمجعلل فرصلا نم هعنمل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا

 صقان ضم لعف : ناك . ال لمعال ةيفان. : ام : هاخنأ ذخأيل ناك ام ©
 ىلا دوعي وه هريدقت ًازاوج اهيف رتتسم ريمض : اهمساو حتفلا ىلع ينبم

 ىلع عقاولا يفنلا دكؤي رج فرح - يفنلا  دوحجلا مال: ماللا .. فس

 مال دعب ةرمضم ْنأِب بوصنم عراضم لعف : ذخأي . «نالك» صقانلا لعفلا

 : وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبضن ةمالعو دوحجلا

 ككاو لال



 ريمض ءاهلاو ةسمخلا ءامسألا نم هنأل فلألاب بوصنم هب لوعفم : هاخأ

 مال دعب ةرمسفملا 4ْنأ» و . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم
 رورجملاو راجلاو دوحجلا مالب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو ذوحجلا
 . هيخأ ذخأل ًاديرم فسوي ناك ام : ريدقتلا . فوذحملا «ناك» ربخب قلعتم
 . بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصملا ْنأ» ةلص ؛هاخخأ ذخأي» ةلمجو

 : كلملا . ذخأيب قلعتم رورجبو راج : هللا ءاسشي نأ الإ كلملا نيد يف ©
 فرح : نأ . ال لمع ال رصح ةادأ : لإ . ةسكلاب رورجم هيلا فاضم

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو ْنأِب بوصنم عراضم لعف : ءاشي . بصنو ةيردصم
 ليوأتب اهدعب امو «نأ» و . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف .: ةلالجلا ظفل هللا

 نأ زوجيو . هيف هنذإو هللا ةئيشمب لا يأ ردقم رج فرحب رج لحم يف ردصم

 هللا ةئيشم .نيح وأ تقو الإ : ريدقتب لوؤملا ردصملاو ءانشتسا ةادأ «الإ» نوكت
 . نامزلا فذح ريدقتب ةيفرظلا ىلع بصنلا «نأ) لحم نوكيف

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : تاجرد. عفرتن ©

 هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم زييمت : تاجرد . نحن هريدقت ًابوجو

 رج فرحب ًايدعتم ًايناث ًالوعفم نوكت نأ زوجيو . لاسلا ثنؤملا عمجب قحلم

 . تاجرد ىلإ ءاشن نم عفرن : ريدقتب فوذحم

 ةلص : ءاشن . هب لوعفم بصن لحم يف لوصوم مسا : نم : ءاشش نم ©

 . «عفرن» بارعا برعت اهل لحم ال.لوصوملا |

 ناكم فرظ : قوف . ةيفانئتسا : :١٠ ميلع ملع يذ لك قوفو ©

 زور هيل فاض : لك . فاشس رهو ةماششاب ةيقرللا لع بيصنم
 ءامسالا نم هنأل ءايلاب رورجم هيلا فاضم : يذ . فاضم وهو ةرسكلاب

 ةلمجلا هبشو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ملع . فاضم رهو ةسمخلا

 عوفرم رخؤم أدتبم : ميلع . مدقم ربخ عفر لحم يف «ملع يذ لك قوف»
 . ةمضلاب

 ل "ها



 . فكيف لاكن راء ةرت ذة ا

 © َنوُنِصاَ 0 مزنة زكي دو

 : ىاولا . ةمامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©
 بصن لع: هدب ةلمسملاو ةقراف فلالاو لعاض عفو لص يف لصتم

 ' . اولاقل هب لوعفم

 طرشلا لمف عياضم لعف : قرسي .. ناج طرش فرح : أ نإ: قرسي ْنِإ ©

 ةريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا هْنمزج ةمالعو ْنِإِب موزجم
 : ْ .وه

 نئام اهلمف مزاج طرش باوج ةلمجلا : لبق نم هلاخأ قرس دقف »

 : دق طرشلا باوجل ةطبار ءافلاو ءافلاب ةقوبسم ًاتورقم يأ : .ىنعمو ًاظفل

 عوفرم لعاف : خأ : حتفلا ىلع ينبم ضام لعف' :.قرسأ . قيقحت فرح
 ةفابضم ريغ ةدرفم ةملك هنأل ةسمنخلا ءايسألا نم سيل وهو ةملاب

 فرح نمو: (خأ» نم ةفوذحم ةفنصب قلعتم رورجمو راج : هلأ ..ةكرحلاب برعت
 نمب رج لحم يف ةفاضالا نع هعاطقنال مضلا ىلع ينبم مسا :.لبق . رج

 باث عقر لمع يف «لبق نم هل خأ قرسا ةلجو قرسب قامتس رورجملاو راشلاو

 نم هل خ أ قرس : ليق دقف : ريدقتب لوهجملل ينبم فوذحم لعفل لعاف

 0 . لبق

 اهمعم يأ: رس . ةيفانئتسا : ءافلا : هسفن يف فسوي اهرساف ©

 لي ل مب يس ءاج اا عحفلا لع ينس ننام لع اهافعأو
 مو ةمضلاب عوفرم لعاف : .فسوي . مدقم هب لوعفم بضن لحم يف نوكسلا
 زاج :: هسفن يف . ةيملعلاو ةمجعلل  نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنأل نوني

 رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو رسأب قلتم رورجمو
 زش متنأ» هريسفت ريسفتلا ةطيرش ىلع رامضا هيف «اهرسأ» ةلمجو . ةفاضالاب

 تا#ةه؟_



 مالكلا نم ةفئاط يأ ةملك وأ ةلمج «آناكم رش متنأ» هلوق نأل ثنأ دقو «آناكم
 : ىنعملاو «اناكم رش متنأ» هلوق يه يتلا ةملكلا وأ ةلمجلاو رسأف : ريدقتلاف
 نم لدب «اناكم رش متنأ لاق» هلوق نألو . ًاناكم رش متنأ : هسفن يف لاق
 ةمهتلا هذه متك وأ ىفخأ : ىنعمب ؛اهرسأ» ريمض نوكي نأ زوجيو ٠ اهرسأ

 . هيف مهوق ىلع مهتازاجم وأ . ةئيسلا

 : دبي . بلقو مزجو يفن فرح : مل . ةفطاع واولا : مهل اهدبس ملو ©:

 لعافلاو  ةلعلا فرح  هرخآ فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف

 بصن لحم يف لصتم ريمض هاه) و . وه هريدقت ًالوج هيف رتتسم ريمض
 يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و رج فرح ماللا . هب لوعفم

 . يدبيب قلعتم رورجملاو راحلاو ماللاب رج لحم

 ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : لاق : ًاناكم يش. متنأ لاق ©
 ريمض : متنأ . ًاضيأ هسفن يف فسوي لاق يأ . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم
 عوفرم «متنأ» ربخ : رش . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر

 العفو المع رش متنأ : ىنعملاو . ةحتفلاب بوصنم زييمت : اناكم . ةمضفلاب
 لحم يف هاناكم رش متنأ» ةلمجو . يبأ نم ينومتقرس ذإ قرسلا يف ةلزنم وأ

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن

 ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانثتسا : واولا : ملعأ هللاو ©
 لعقأ نزو ىلع هنأل نوني لو ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ملعأ . ةمضلاب

 . - نيونتلا - فرصلا نم عونمم ومو لضفأ ةغيص
 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ملعأب قلعتتم رورجتو راج : نوفصت امي ©

 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوفصت . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا

 لحم ال لوصوملا ةلص «نوفصت» ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو
 . هب لوعفم هّنأل لحملا بوصنم وهو فوذحم ريمضلا ىلا دئانعلاو ا

 ااا
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 : اي . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : اولاق : زيزعلا اهبأ اب اولاق ©

 . هيبنتلل ةذئاز «اه» و بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يأ . ءادن ةادأ

 مداها

 : هل . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ |: ًاريبك ًاخيش ًابأ هل َّنإ »

 !رخؤم (نإ) مسا : ًابأ . مدقم نإ ربخب قلعتم عفر لحم يف رورجبو راج

 هنأل ةكرحلاب برعي لب ةسمخلا ءامسالا بارعا برعي الو ةحتفلاب بوصنم
 'ةحتفلاب ناتبوصنم  ناتعن  ناتفص : ًاريبك ًاخيش . ةفاضُم ريغ ةدرفم ةملك

 00 . ًاضيأ
 نوكسلا لع ينبم رمأ لعف : ذخ . ةيفانتسا : : هئاكم اثدحأ ْذْخَف ©

 :بوضنم هب لوعفم :.دحأ . تأ هر ابرجو هيف تسلم ربعسف لعل

 :هناكم . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «ان» و ةحتفلاب

 !ينبم لصتم ريمض ءاملو فاضموهو . ةحتفلاب بوصُنم لاح : هلدب يأ
 ش . ةفاضإلاب رج لحم يف مضلا ىلع

 ريم َّنإب ةمغدم «ان» و لعفلاب هبشم ديكرتو بضن فرح : نإ : كارذ اّنِإ ©
 عوفرم عراضم لعف : كارن . اهمسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 هريدقت ًايوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقللا ةمضلاب

 ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض .فاكلاو نحن
 ٍإ : . نإ ربح ,عفر لحم يف «كارن»

 انه ةيؤرلا ّنأل ٍناث هب لوعفم بصن لحم يف رورجبو راج : نينسحملا نم ©

 رج ةمالعو نينسحملا نم ًانسحم كارن يأ ةيرصب تسيلو ملعلاو نظلا ىنعمب

 . ,هتكرخو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم. عمج هنأل ءايلا مسالا
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 [داَصَملاَو

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف لاق : هللا ناعم لاق ©

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحب يف : اهدعب ةلمجلاو وه هريدقتًاوج |
 فوذحم لعفب بصن دقو فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم : ذاعم
 فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . هيلإ ءيجتلا : هانعم . ًاذاعم هللاب ذوعأ هريدقت

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ

 ْنأِب بوصنم عراضم لعف : ذخأتن . بصان ةيردصم فرح : ْنأ : ذخأن نأ ©
 «نأ» و . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو

 هريدقت فودحم رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا
 ذخأت نأ هريدقت فوذحم ذخأت لوعفمو ذاعمب قلعتم رورجملاو راجلاو «نم»
 . هلدب

 نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . ءانثتسا ةادأ : الإ : اندجو نم ًالإ ©
 ةلوعفم «نم» و رصح ةادأ : الإ نوكت نأ زوجيو ءانثتسالا ىلع بصن لحم يف
 ريمض «ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : دجو . لخأتل هب

 لوصوملا ةلص ؛اندجو» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لضتم
 . اهل لال

 ينبم لصتم ريمض ةان» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : عاتم : هدثع انعاتم ©

 اندجوب قلعتم ناكم فرظ : هدنع . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاملو فاضم وهو ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم
 : ريدقتلا . ةفوذحم لاحب قلعتم بصن لحم يف «هدنع» ةلمجلا هبشو ةفاضالاب

 . هدنع ًائئاك انعاتم اندجو

 نب ةمغدم اانا و لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ : نوملاظل اذا اذإ ©
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 ؛ال باوج : ًاذإ . هّنإ» مسا بصن لح يف وكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 'ماللا .٠ هانملظ هلدب انذخأ نا ىنعملا نأل ءازجو مهل باوج انه وهو ا لمع
 ركذم عج هلل واولاب عوفرم (نِإ) ربخ : نوملاظ . ' ةقلحزملا_ديكوتلا مال

 : ٠ دوف يف ةكرملاو نينا نم ضوع نونلا ماس

 دع

 .5 ا ةئياوني اهتم 0

 ٌمفاَمْلجْر وهاس َقنو محصل دَمكدَمدد/ نت
 ٍ همك 5 ا نك تو

 قوص رك سو

 'مسا : ال0: ةيفانتسا : ءافلا : ًايجن اوصلخ هنم اوسايتسا املف ©
 .ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيح» ىنعمب مزاج ريغ طرش
 :هلاضتال مضلا ىلع يتنبم ضام لعف : اوسأيتسا . باوجلاب ةقلعتم ةينامزلا

 :. ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب
 ؛تديز  اوسني : اهلصأو 42 دعب اهعوقول ةفاضالاب ربج لحم يف ةلمنجللاو

 :يأ اوصلخ .. اوسأيتساب قلعتم رورجمو راج : هنم :ةغلابملا يف ءاتلاو نيسلا
 امل لح ال مزاج ريغ طرش باوج يهو «اوسأيتسا» بارعإا برعت «اودرفنا»

 !نيجأنتم سانلا اولزتعاو اودرفنا ': ىنعمب نيجانتم يأ : ًايجن . بارعالا نم
 : ىنعمب لعاف مسا نوكيو «يجانتلا) .ىنعمب ردصم هل ظفللا دح دقو

 !ءاثيرقو ىلاغت هلوق هنمو رماسملاو رشاعملا : ىنعمب ريمسلاَو ريشعلاك يجانلا
 امه اذاو ليبق امك يجن موق هنمو ًاضيأ «ىوجنلا» ىنعمب يجانتلاو .ًايجن
 : ةميركلا ةيآلا هذه .يف «ًايجنا و . فاصوألا ةلزئم-ردصملل ًاليزنت ىوجن

 . نيجانتم وأ ىوجن يوذ يأ ةحيتفلاب بوصنم لاح

 ةمفلاب عفرم لعا :ريبك .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :لاق : مهريبك لاق ©
 . ةفاضالاب رج ل ؛ ِق نيئاغلا ريمض (مهلو

 ا 01-



 مزجو يفن فرح : مل .ماهفتسا ظفلب ريرقت ةزمه : ةزمهحلا : اوملعت ملأ ©

 . نوئلا فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : اوملعت . بلقو
 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 :ايأ . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ : مكيلع ذخأ دق مكابأ نأ ©

 لصتم ريمض فاكلا . ةسمخلا ءامسالا نم هنأل فلألاب بوصنم «ْنأ» مسا
 : ذأ . قيقحت فرح : دق . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لح يف

 .وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف
 ىلعب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلا ذخأب قلعتم رورجمو راج : مكيلع
 نأ ربخ عفر لحم يف «اقثوم مكيلع ذخأ دق» ةلمجو .روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 . «اوملعت» يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب : اهربخو اهمسا عم «نأ»و

 رورجيو راج : هللا نم . ةحعفلاب بوصنم هب لوعنم : هللا نم ًاقثوم «©
 . هيلع نظفاحتل ًادهع يأ «ًاقثوم» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم ميظعتلل

 مضلا ىلع ينبم مسا : لبق . رج فرح : نم . ةفطاع واولا : ليق نم ©

 . اذه لبق نم يأ . نمب رج لحم يف ةفاضالا نع هغاطقنال

 ْنأ : اهنم بارعإلل هرجو ةدغ لوقلا اذه يف: فقسوي يف متطرف ام ©

 نوكت نأو . فسوي نأش يف مترصق اذه لبق نمو يأ . ةلص «ام» نوكت

 عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متطرف . ةيردصم

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلا . كرخدللا
 نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو يفب رورجم مسا : فسوي . رج فرح : يف

 راجلاو ةيمملعلاو ةمجعلا ىلع  نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا

 رخؤم أدتبم عفر لحم يف : اهالت امو ؛ام» و . متطرفب قلعتم رورجملاو
 ةلص «متطرف» ةلمجو . :عفر لحم يف ؟لبق نما ةلمجلا هبش وه مدقم هربخو
 . فسوي يف مكطيرفت لبق نم عقوو : ريدقتلا . احل لحم ال ةيردصملا «ام»

 ؛اوملعت ملأ» لوعفم ىلع ًافوطعم بصن لحم يف ردصملا نوكي نأ زوججيو
 فسوي يف لبق نم مكطيرفتو ًاقثوم مكيلع مكيبأ ذأ اوملعت ملأ :ريدقتب
 يأ : هوتمطرف ام اذه لبق نمو : ىثعمب ًالوصوم اّمسا ؛ام» نوكت نأ زوخيو

 ل ”الا



 ..ةوهجولا لع بصلاو عرلا لوصولا مسالا لو شسوي قح يف ومتسدت

 . ةدئاز ؟ام١) نوكت دق ليقو

 ! .لابقتساو بصنو يفن فرح :نل .ةيفانثتسا : ءانفل :ا : ضرألا حربأ نلف ©

  ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصت ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف : :خربأ
 : يأ, ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ضرألا . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم
 . ضرألا هذه

 : نأب بوصنم عراضم لعف : نذأي . رجو ةياغ فرح : يبأ يل نذأي ىتح ©
 * ةمضلاب عوفرم «يبأ» لعافلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو «ىتح» دعب ةرمضم

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو . ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا

 ' لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «نأ» و .. نذأيب قلعتم رورجيو راج ؛يلهو

 : ةلض « يل نذأي » ةلمجو . حربأ لعفب قلعتم رورجملاو زاجلاو . ىتحب رج
 . يل نزأي ىتح ىنعمب . بارعالا نم اه لع ال ةيردصلا ةرمضلا هل

 . عوجرلاب
 «نذأي» لع ةفوطعم : مكحي رييختلل فطع فرح وأ : يف هللا مكحب وأ ©

 ' قلعتم رورجمو راج : يل . ةمضلاب عوفرم لعاف : هللا . اهلثم ةبوصنم

 . ينبم لصفنم عفر ريمض : وه . ةيفانئتسا : واولا : نيمكاحلا ريخ وهو ©

 : نيمكاحلا ..: ةمضلاب عوفرم .(وه» ربخ : ريخ .أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع

 نيزنتلا نع.ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب زورجم هيلإ فاضم
 . درفملا يف ةكرحلاو

 ' اهو ذِهَقاَمَو َقعَكَتاَدإ ل ُ الرقي 1 م١
 0 »2 نظف سام ع

 . نم ةعراضم ّنأل نوتلا فذج ىلع ينبم رمأ لعن : مكيبأ ىلا اوعجرإ ©
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 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا

 نم هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو اوعجرأب قلعتم رورجو راج : مكيبأ ىلا

 . اهبارعإ برعتو «اوعجرا» ىلع ءافلاب ةفوطعم : اولوقف : ائايأ اي اولوقف ©

 ءامسالا نم هنأل فلألاب بوصنم فاضم ىدانم :ابأ . ءادن ةادأ : اي

 . ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛ان» و ةسمخلا

 يأ - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف : ةلمجلا : قرعس كذبا ّنِإ ©
 «ْنِإ) مسا : كنبا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ . هلاولوقف

 0 يا لا ا

 . هنإ» ربخ عفر لحم يف «قرسا ةلمجو وه هريددقت ًاوج |

 . اهل لمع ال ةيفان : ام . اندهش ام انتإو يأ ةفطاع واولا : اندهش امو ©

 ينبم لصتم ريمض «ان» و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم نضام لعف : دهش

 . ةقرسلاب هيلع اندهش امو : ىنعمب . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 مسا «اما و رجفرح ءابلا . اه لمع ال رصح ةادأ : آلإ : اذملع امب الإ ©
 .اندهشب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم
 . امل لحم ال لوصوملا ةلص «انملع» ةلمحو «انذهش» بارعا برعت : انملع

 . انقيتو هتقرس نم انملع اهب آلا ىنعمب

 ىلع ينبم صقان ضام لعف : انك . اتبرعأ : امو: بيغلل انك امو ©

 مسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «ان» و انب هلاصتال نوكسلا

 . نيظفاحب قلعتم رورجمو راج : بيغلل . «ناك»

 نوتلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم «ناك» ربخ : نيملاع يأ : نيظفاح © .

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع
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 فر يف 1
 . كرح نوكسللا ىلع ينبم رمأ لعف : لأسا . ةيفاننتسا واولا : ةيرقلا لآساو «

 .  ثنأ هريدقت ًايوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسللا ءاقعلال رسكلاب
 | لأشاو مهيبأل فسوي ةوخا لاقو يأ . ةحتفلاب بوضنم هب لوعفم : ةيرقلا
 ؛ ةلالدل فاضم ا لوعفملا فذحو ةيرق لهأ وأ رصم لهأ لأيساو نونعي . ةيرقلا

 ا . هبارعا يف هماقم هيلا فاضملا ماقف هيلع ةتيرق

 ! ةفص بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يتلا : اهيف انك يتلا ©

 ! اب هلاصتالا نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف: : انك . ةيرقلل - تغن
 راج ": .اهيف .. «ناك» مسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع .ينبم لصتم.ريمض '!اناو

 : ال لزصوملا ةلص ءاهيف انك» ةلمجو «ناك» ربخب قلعتم بصن لحم يف رورجيو
 ْ . ابارعالا نم احل لح

 * بزعتو «ةيرقلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ريعلاو : اهيف انلبقأ يتلا ريعلاو ©
 . مث لاقثألا لمحت يتلا لبإلا : ىنعمب ريعلاو . ريعلا باحصأو يأ اهبارعا

 / للع'ينبم ضام لعف : لبقأ . تبرعأ : يتلا . ةلفاق لكل تريعتسا

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع يتبم لصتتم ريمض هانا و انب: هلاصتال نوكسلا

 .ةلص ةلمجلاو اهيلع انتج يتلا يأ . انلبقأب قعلتم رورجتو راج : اهيف .لعاف

 ٠ ١ بارعالا نم اهل لحم ال لوصوما

 اهبشم ديكوتو بصن فرح : ْنِإ . ةيفاتثّتسا : واولا : نوقداصل انإو ©

 مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمسمت ةمغدلملا ند و لعفلاب
 ,ركذم عمج هلأل واولاب عوفرم «نِإ) ربخ : نوقداص . ةقلحزم : ماللا نإ

 0 ٠ درفملا يف نيونتلا نع ضوع نونلاو.ملاس
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 وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق ©
 . مهوبأ لاقف : ىنعمب

 ضام لعف : تلوس . فائئسالل بارضا فرح : لب : مكل تلوس لب ©

 . .تلهسو تنيز يأ .اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو تلوسب قلعتم رورجتو راج : مكل
 رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . . فلاب يفرم لعان : ًارمأ مكسفنا ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب

 0 يي :١ ليمج ريصف ©

 اهلثم ةعوفرم ربصل - تعن  ةفص : ليمج . ريصف هريدقت فوذحم هربخو
 . يربصف ريدقتب فوذحم أدتبل ًاريمخ هربص» نوكت نأ زوجيو . ةممغلاب

 ىلع لدي ةبراقملا لاعفأ نم دماج ضام لعف : مهي ينيتأي نأ هللا ىسع ©

 ةيآلا يف ًالصفم ًابارعا ةلمجلا تبرعأ دقو مات لعف وه ليقو ءاجرلا ىنعم

 يتأيب قلعتم رورجمو راج : مهب . «ةبوتلا» ةروس نم ةئاملا دعب يناثلا ةميركلا
 . ءابلاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض ؟به» و

 بصن فرح : هنإ . ةحتفلاب بوصنم لاح : ًاعيمج : وه هنإ ًاعيمج ©

 سا بصب لع ف فلا لع ينم لصتم ريد ءافاو لعفب هبشم ديكو
 يف نوكي نأ زوجيو . بارعالا نم هل لحم ال لصفلا ريمض : وه . ؛ّنإ»

 امو أدتبم عفر لحم يف نوكي نأ زوجيو ؛هنأ» يف ريمضلا نم ًالدب بصن لح
 . هل ًاريخ هدعب
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 : ميكحلا احب يلا يأ ةمسضا عرس ذل خا ميكحلا ميلعلا ©

 . هريبدت يف ميكحلا يأ . نإ . ناث ربخ وأ يامل - تعت - ةفص

313101 
 َُك 2

 ١ حتفلا ىلغ ينبم ضام لعف : ىلوت . ةيفانئتسا واولا : لاقو مهنع ىلوتو ©

 . ىنعمب هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا

 ٠ نعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و ىلوتب قلعتم رورجمو راج : ضرعأو

 , حتفلا ىلع ينبم لعفلاو اهبارعإ برعتو :«ىلوت» ىلع واولاب ةفوطعم : لاقو
 0 : . رهاظلا

 : بؤصنم ئدانم : يفسأ « ةبدنلل ءادن ةادأ : اي: فسوي ىلع يفسأ اي ©

 : ةفاضالاب رج لحم يف ةفاضالا ءاي نع ةبلقنم يأ ةفاضالا ءاي نم لدب فلألاو

 : يتظفل نيب سناجتلاو : يرشغتزلا لوقي ٠ هسفن ىلا فسألا فاضأ دقو

 | مهو : هوحنو : عدبيو حلميف لمعتسم ريغ ًاعوبطم عقي ام فسويو فسألا

 ٠ :فسوي نإع ٠ أبني بس نم « نوئسحي مهأ نوبسحي « هنع نوأتيو هنع نوهني
 ! هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا مسالا رج ةمالعو يفسأب قلعتم رورجتو راج
 ه0 ٠ ٠ . ةيملعلاو ةمجعلا ىلع فرصلا نم عونمم

 ينبم ضام لعف : تضيبا . ةيلاح واولا : نزحلا نم هانيع تضيبأو ©
 عونفرم لعاف : هائيع . امل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع

 ' ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو ةفاضالل نونلا تفذمنو ىنثم هنأل فلألاب

 ١ قلعتم بصن لح يف رورجيو راج : نزحلا نم . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا

 أ لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو . ًانزح هاثيع تضيبا ىتح : ريدقتب لاح وأ زييمتب
 ْ . لاح بصن

 ! ىلع ينبم لصفنم عقر ريمض : وه . ليلعتلل ةيفانتسا : ءافلا : ميظك وهف ©
 ْ ٠ 2 . ةمضلاب عوفرم هوه» ربخ : ميظك . أدتبم عفر لحم يف حتفلا
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 كو رج سر 2 اسي د 27
 سل 2 فس ركل أوَنْه أومن هلا احا م6

 © حيف

 ريمض واولا .. ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : هللاق اولاق ©

 . مسقلل رج فرح : ءاتلا : هللات . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 لعفب قلعتم رورجملاو راجلاو مسقلا ءاتب ميظعتلل رورجم : ةلالجلا ظفل هللا
 . مسقن هريدقت فوذحملا مسقلا

 هنأل تابثالاب سبتلي ال هنأل ىفنلا فرح فذح : أتفت ام وأ أتفنال يأ : اتفقت ©

 ام  تلازنام أتفت ام ىنعمو - نونلاو ماللا نم دب نكي مل ًاتابثا ناك ول

 اهمساو ةمضلاب عوفرم ردقم يفن هيلع مدقت صقان عراضم لعف يهو تحرب
 . تنأ هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض

 لعف : ركذت . أتفت ال : ربخ بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : فسوي ركذت ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم

 فرصلا نم عونمم هنأل نوني لو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : فسوي
 نم امل لحم ال مسقلا باوج «أتفت ال» ةلمجو ةيملعلاو ةمجعلل  نيونتلا -
 . بارعإلا

 صقان عراضم لعف : نوكت . رجو ةياغ فرح : ًاضرح نوكت ىتح ©

 رتتسم ريمض اهمساو ةحتفلا .هبصن ةمالعو «ىتحا دعب ةرمضم ْنأِب بوصنم
 ًاضيرم يأ ةحتفلاب بوصنم «نوكتا ربخ : ًاضرح . تنأ هريدقت ًابوجو
 ليوأتب : اهالت امو (ْنأا و . ضوهنلا عيطتست الف ضرمت ىتح : ىنعمب
 «ًاضرح نوكت» ةلمجو ركذتب قلعتم رورجملاو راجلاو ىتحب رج لحم يف ردصم
 . بارعإلا نم اه لحم ال ةرمضملا «نأل ةلص

 ةفوطعم : نوكت  رييختلل _ فطع فرح : وأ : نيكلاهلا نم نوكت وأ ©

 لحم يف رورجيو راج : نيكلاحلا نم . اهبارعإ برعتو ىلوألا «نوكت » ىلع
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 ْ ماس ركذم عمج هنأل ءايلا : مسالا رج ةمالعو «نوكت» ربخب قلعتم بصن

 ْ . درفملا نيؤنت نغ ضوع نونلاو

 8و توسل ايفل هللا إقرأ م م
 اج فرس يمص لاقل نيام لما ا

 ا ةردقملا ةمنضلاب عوفرم عراضم لعف : وكشأ . ةفوفكمو ةفاك : اهنإ .

 | ىنأ .: ىتعمب لنآ هريدقت ًابوجو هيف رتدسم يمض لعاشلاو لقشلل واولا لع

 ١ 0 . ّير ىلإ وكشأ اَّنإ مكنم دحأ ىلا وكشأ ال

 ! ةحاتفلاب بوصنم هب لوعفم : يتبيصم يأ : يشب : هللا ىلإ ينزحو يذب ©

 ٠ ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردسقملا

 دورجتو راج : هللا ىلإ . اهبارعا برعتو «يئثي» ىلع واولاب ةفوطعم : ينزحو

 ْ . وكشأب قلعتم ميظعتلل

 : عقر ”ةمالبعو اهبارعا برعتو ةوكشأ» ىلع واولاب ةقوطعنم : هللا نم ملعأو ©
 . ملعأب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللا نم . ةرهاظلا ةمضلا لعفلا

 | لوفقم بصت لع يف نركذلا لع ينبم لوصوم مسا : ام: نوملعت ال ام ©
 نوثلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملعت . ال لمع,ال ةيفان ::ال . هب

 .. | ال لوصوملا ةلص «نوملعت ال» ةلمجو لعاف عفر لحت يف. لبصتم ريمض ىاولاو

 ! 0107 . هب لوعفم بصن لحم يف فوذحم لوصوملا ىلا دئاعلاو اهل لح

 ال كك داع وو 2 3 اهدي 2 ربا ا

 2 نورنكلاو ]دس افكر

 : قحلم هنأل ءايلاب بوصنم فاضم ل ءادن ةادأ : اي: ينب:اي ©
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 . حتفلا ىلع ينبم ةفاضالاب

 . ةسمخلا لاغقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اويهذا ©

 : اهالت امو ةلمجلاو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 ينب اي محل لاقف ريدقتب رمضم لعفل - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف
 . اوبهذا

 برعت ؛اوبهذا» ىلع ءافلاب ةفرطعم : هيخأو فسوي نم اوسسحتف ©

 اوسسحتب قلعتم رورجو راج : فسوي نم . اوحصفتف : اهانعمو اهبارعإ
 - نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا مسالا رج ةمالعو

 رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم فسوي نع ىنعمب ةيملعلاو ةمجعلا ىلع
 . ةفاضالاب

 اوسأيت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع واولا : هللا حور نم اوسأيت الو ©

 يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف
 : هللا . اوسأيتب رورجمو راج : حور نم . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم
 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم

 لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ : هللا حور نم سأيي ال هنإ ©
 ال ةيفان : ال . اهمسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهاو

 رورجبو راج : حور نم . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : سأيي . ا لمع
 . رسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . سأيبي

 لعاف : موقلا . اه لمعال رصح ةادأ : آلا : نورفاكلا موقلا الإ ©
 اهلثم ةعوفرم موقلل - تعن  ةفص : نورفاكلا . ةمضلاب عونفرم ؟سأيي»
 'درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج اهنأل واولا : اهعفر ةمالعو

 . َّنِإ ربخ عقر لحم يف لعافلا عم سأيي ال ةلمجو هتكرحو

 ل756



 - انيياطاولداذ كن رف ة7)7 ريع لككاتت ١

 دريد نوت ةجرت وع

 ' ىتغمب مزاج ريغ طرش مسا : ل . ةيفانثتسا : ءافلا : هيلع اولخد اذاملف ©

 ةقلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم «نيح»

 . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف ؛اولخد» و .باوجلاب
 : رورجيو راج : هيلع . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لضتم ريمض : واولا

 ؛ . (ا0» دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف هيلع اولخد» ةلمجو .اولخدب قلغتم

 . طرش باوج يهو «اولخد» بارعإ برعت : اولاق : زيزعلا اهبأ اي اولاق ©
 ىلع يئبم !ىدانم «يأ» و ءادن ةادا : اي . بارعإلا نم امل لحم ال مزاج ريغ

 , امنأل يأل - تعن  ةفص : زيزعلا . هيبنتلل يبن ةدئا 'اه#' و بصن لح يف مضلا
 قتشم مسا

 . - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : رضلا انلهأو انسم ©

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض انا و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : سم
 ريمض ىلع .ةفوطعم : لهأ . ةفطاع واولا . مدقم هب لوعفم بصن لحم

 ىلع ينبم لضصتم ريمض هانا و . انلهأ سمو يأ ةحتفلاب ةيوصنم نيملكتملا

 . ةمضلاب عوفرم لعاف :.رضلا . ةفاضالاب :رج لحم يف نوكسلا

 . اهبارعإ برعتو ةانّسم» ىلع واولاب ةفرطعم : ةاجزم ةعاضيب انكحو ©

 : ةعانضبل - تعن - ةفص : ةاجزم . انئجب قلعتم رورجتو راج : ةعاضبب

 .لوعفملا ريمض فذحب كانئجو يأ : انثجو . ةئيدر : ىنعمب اهلثم ةرورجم

 ؛فذح ىلع ىنبم رمأ" لعف : فو ( . ةيفانتسا : ءافلا : ليكلا انل فوأف ©

 'راج :انل .تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو - ةلملا فرح - هرخخآ
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 يأ : فوأفو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ليكلا : ٍفوأب قلعتم رورجمو
 . متأف

 برعتو «فوأ» ىلع واولاب ةفوطعم : قدصتو : هللا نإ اذيلع قدصتو ©
 . قدصتب قلعتم رورجمو راج : انيلع . نوكسلا لعفلا ءانب ةمالعو اهبارعإ
 ميظعتلل بوصنم «َّنإ) مسا : ةلالجلا ظفل هللا . ديكوتو بصن فرح : نإ
 . ةحتفلاب

 لعف : يزجن . ؛ْنِإ) ربخ عفر لحم يف : ةلمجلا : نيقدصتملا يزجي ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم
 ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نيقدصتملا . وه هريدقت ًاناوج
 . درفملا يف نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس

 *» توهج إو لكك مويشمكَءْإَحلَم 4 ا١مسوو 2 200 كرم اج و م25 2

 . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق ©
 . محل لاقف قرف يأ . اهل لحم ال ةيفانئتسا ةلمجلاو

 ينبم ضام لعف : متملع . امل لحم ال ماهفتسا فرح : له: مقملع له ©
 عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضضب هلاصتال نوكسلا ىلع

 . عمجلل ميماو لعاف
 يأ هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ام : متلعف ام ©

 بارعإ برعت : متلعف . هلحم فاضملا لحو فاضملا فذحف متلعف ام حبق
 . بارعإلا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص (متلعف» ةلمجو «متملع»

 . ةيملعلاو ةمجعلا ىلع - نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب
 ةسمخلا .ءاسالا نم هنأل ءايلاب رورجم «فسوي» ىلع واولاب ةفوطعم : هيخأو
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءالاو
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 ' يف نوكسلا ىلع ينبص «نيح» ىنعمب نامز فرظ : !: نولهاج متنأ ذإ ©

 : يف .نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : متنأ . مكلعفب قلعشم بسن لح

 ملاَس ركذم: عمج هنأل واولاب عوفرم «متنأ» ربخ : نولهاج . أدتبم عفر لح
  متنأ ةينمسالا ةلمجلاو . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو

 , نيلهاج متتك نيح ىنعمب ذإ دعب اهعوقول ةنفاضالاب رج لح يف «نولهاج

 . هحلبقو مثلعف ام ةعانشب

 هنآ كمه قادم ث مو أئأ لآ سوت كلل آوَو ١
2 20 01 

 «* نيا عضال ورسول
 , لصتم ريمض والا : ةعاملا وب هلاصتال مضلا ع يتيم ضضام لعف اولاق.ه

 هل اولاق اوهبتنا نا دعب يأ . ةقراف :فلألاو لعاف عفر لحم يف

 كلنإ . ماهطتسا ظفاب ريرشت فلآ فلآلا وأ ةزمهلا : سوم تذأل كنإ] « ٠

 ! يف جتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو لعفلاب هبشم دينكوتو بصن فرح
 | ينبم لصفنم عقر ريمض : تنأ . دينكأتلا مال : ماللا «نإ» مسا بصن لحم

 ٠ ةمفلاب عوفرم «تنأا ربع: فسوي . ًأدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع

 : . هنإ» ربخ عفر لحم يف «فسوي تنألا ةيمسالا ةلمسلاو

 رتتلسم ريمسض لعافلاو حشفلا لع ينبم ضام لعف : لاقأ: فسوب انأ لاق ©

 ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : انأ . معن لاق يأ . وه هريدقت ًاوج هيف
 يف ةلسشاو ةمضلاب عيفرم أل ريخ : فسوب ٠ أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 : . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح

 مسا «اذهد و اهبارعا برعتو «فسوي انأ» ىلع واولاب ةفوطعم : يخأ اذهو ©

 !عوقرم «اذه» ربخ : يخأ . ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا

 :ةكرحنب لخملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةمفلاب

 1 . :ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو ةبسانملا
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 :ٌّنم . قيقحت فرح: دق .لاح بصن لح يف : ةلمجلا : اذيلع هللا نم دق ©
 : انيلع . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 . نمب قلعتم رورجمو راج

 ءاهلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : ريصيو هللا قتب نم هنإ ©
 : اهربخو «ْنإ) مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ثيدحلا وأ نأشلا ريمض

 يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . عفر لحم .يف ةيطرشلا ةلمجلا
 : همزج ةمالعو نمب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : قتي . أدتبم عفر لحم

 وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو  ةلعلا فرح  هرخا فذح
 هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا ٠  ءايلا  ةلعلا فرح فذح ىلع ةلاد ةرسكلاو

 برعتو «قتي» ىلع واولاب ةفوطعم : ربصيو . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم
 . نوكسلا لعفلا مزج ةمالعو اهبارعإ

 هبشم ديكوتو بصن فرح : َّنِإ . طرشلا باوجل ةطبار ءافلا : هللا. ّنإَف ©
 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «ْنِإ» مسا : هللا . لعفلاب

 نم ةلمجلاو «نإ» ربخ عفر لحم يف : ةلمجلا : نيذسحملا رجأ عيضي ال ©
 ال ةيفان : ال . «نم» أدتبملا ربخ عفر لحم يف  هئازج - هباوجو طرشلا لعف

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : عيضي . ال لمع

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : رجأ . ىلاعتو هناحبس يأ وه هريدقت ًاناوج
 نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب رورجم هيلا فاضم : نيئسحملا

 عضوف . مهرجأ عيضي ال : ريدقتلاو . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا

 . نيرباصلاو نيقتملا ىلع هلامتشال ريمضلا عضوم نينسحملا

  4١َنيِيَلاَتْكَ إو اكلَععسأ رصاصه اك © ٠  0هه 2700 -
 : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : هللات اولاق ©

 رج فرح : ءاتلا : هللات . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض 1

 ةمالعو مسقلا ءاتب رورجم مسأ : ةلالخلا ظفل هللا . ةلالحجلا ظفلب صتخم مسقلل
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 !' .١ قوذحملا «مسقأ» ةلمجب وأ لعفب قلعتم رورجملاو راجلاو ةرسكلا رجلا
 ' : دق . فوذحملا مسقلا بارج يف ةعقاو : ماللا : انيلع هللا كرثآ دقل ©

 ؛ لصتم ريمض فاكلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : كن . قيقحت فرح
 ' ميظعتلل عوفرم لعاف :.هللا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع.ينبم
 ! امل لحم ال مسقلا باوج ةلمجلاو كرثآب قلعتم رورجتو راج : انيلع . ةمضلاب

 : . بارعإلا نم

 ' ةلههم ةليقثلا ّنِإ» نم ةففخ : ّْنِإ . ةيفانتسا : واولا ::نيتطاخل انك ْنِإو ©
 ! ىلع ينبم صقان ضام لعف : انك . ةيلعق ةلمج ىلع تلخد اهنأل ال لمع ال
 مسا عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصت ريمض ةانا وبانب هلاصتال نوكسلا

 ' ففخملا هبشملا فرحلا «ْنإ» نيب ةقراف : ماللا ؟ناك» نونب تمغدأ دقو «ناك»

 ربخ : نيئطاخ . «ام» ىنعمب يتلا ةيفانلا «نا»: نيب انمو ةليقفلا ؟ْنِإ» نم

 ةكرجلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج > هلأل ءايلاب بوصنم «ناك»

 ٠ هعم ءانلمف [هف نيتطاخ ىنممب . درقلل مسالا يف

 ْصيََوْهَو لضمه 201 طب لآ دال لاَ 04

 م
 5 تييلكأ

 | .وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق ©
 ١ . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو

 ' ©ال» مسا بيرثت َّنا7 لمع لمعت سنجلل ةيفان : ال : مكيلع بيرشت ال

 ' هال) ريخب قلعتم رورجيو راج : مكيلع . بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 وأ بيرثتب قلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مويلا ©

 . مويلا مكب رثأ ال ىنعملاو رارقتسالا ىنعم نم مكيلع يف ردقملاب

 لل



 لعف : رفخي . لاقف أدتبا مث يأ لوق دعب ةيئادنبا ةلج : مكل هللا رفغي ©
 عوفرم : ءاعدلا ىنعم هيفو لبقتسملاو عراضملاو يضاملا ظفل ىلع عراضم

 قلعتم رورجيو راج : مكل . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . ةمضلاب
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو رفغيل

 لصفنم عفر ريمض : وه . ةيفانثكسا : واولا : نيمحارلا محرأ وهو ©

 . ةمضلاب عوفرم اوه» ربخ : محرأ . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب رورجم هيلا فاضم : نيمحارلا
 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا

 فقبل وف كيما 4 1 43
 0 ا

 نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوعجرا يأ : اويهذا ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا

 رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو اوبهذاب قلعتم رورجمو راج : اذه يصيمقي ©

 ' - تعن  ةفص رج لحم يف نوكسلا ىلع يئبم ةراشا مسا : اذه . ةفاضالاب

 برعتو «اوبهذا» ىلع ءافلاب ةفرطعم : هرمراف يأ : يبأ هجو ىلع هوقلأف ©:

 ىلع .هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو اهبارعا
 ةردقملا ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : يأ . هوقلأب قلعتم رورجمو راج : هجو

 تبرعأو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ملكتملا ءاي لبق ام ىلع
 . ملكتملا ىلا ةفاضم ةدرفم اهنأل ةكرحلاب «يبأ» ةملك

 ءانبلا ءاج : انلوقك ًاريصب ريصي وأ ناك اى ًاريصب دتري يأ : ًاريصب ِتأي ©

 - رمألا - بلطلا باوج هّنأل موزجم عراضم لعف : ِتأي .راص :ىنعمب ارك
 ةفوذحملا ءايلا ىلع ةلاد ةرسكلاو  ةلعلا فرح  هرخآ فذح : همزج ةمالعو

 دالك



 عقاب نين لح ًاريصب وه هريدقت ًاناوج هيف رتتنسم ريمض لعافلاو

 1 . حصفأ لوألا بارعالاو «رصيلا

 ' نونلا . يل برع «ريددل لع رولا ةفولتمم ؛ مكلهاب يفوتاو ©
 1 رورجتو راج: مكلهأب .. هب لرمفم بصح لع يف لقت نيب هاا يالا

 : ركذملا عمجب قحبلم هل ايلا هرج ةمالعو هلثم رورجن لهألل ديكوت : نيعمجأ © ش

 ٍ : نم درغم .هل سيلو 'عمج ىنعم يف دحاو «عمجأ) و و.(عمجأ) عمج يهو . ملاسلا

 أ هرقل يف ةكرتلا نع ضو انونثاو ءاصمج ثنؤلاو ةظفل

 ودين يؤ غيل | رفات انو 4:

 ' ىنعمب مزاج ريغ طرش مسا : امل . ةيفانتتسا : واولا : :ريعلا تلصف املو ©

 .' باوجلاب ةقلعتم ةيئامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نؤكسلا ىلع ينبم «نيحف

 , وأ لبإلا يأ : ريعلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعنف : ٍثلصفنا يأ تلصق

 ةفاضالاب رج لحم يف ةريعلا تلصفا» ةلمجو ةمضلاب عوفرم لعاف : ةلفاقلا

 «ال» دعب اهعوقول

 ... ابارصالا نم اه لع ال عئاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : مهوبأ لاق ©

 ةمدضلا نم ًالدب واولاب عوفرم لعاف : وبأ . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق

 ' ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مه»و . ةسمخلا ءامسالا نم هنأل

 1 نمل لاق رصم ضرأ نع ةلفاقلا وا لبإلا تلصفنا نيخ مهوبأ لاق : ىنعمب

 . اهل لمع ال ثينأتلا ءات يه «تلصف» يف ءاتلاو . هعم ناك

 ؛ - لوقلا وقم هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : فسوي حبر دجأل ىنإ ©

 ش منا بصن لحم يف لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرج. :ّنإ

 ا” ]ا



 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : مشأ يأ : دجأ . ةقلحزم : ماللا . نإ

 بوصنم هب لوعفم : حير . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 عونمم هّنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب رورجم هيلا فاضم : فسوي . ةحتفلاب

 ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو . هتيملعو هتمجعل - نيونتلا - فرصلا نم
 . نإ

 يردصم فرح : نأ . مناج ريغ طرش فرح : الول: نودنفت نأ الول ©
 . نونلا فذح هبصن ةمالعو ْنأب بوصنم عراضم لعف : نودنفت . بصان
 وأ ًاراصتخا ملكتملا ءاي فذح ىلع ةلاد ةرسكلاو ةياقولا نون : ةيناشلا نونلاو

 هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ةفوذحملا ءايلاو ةيآلا سأر يف اهعوقول

 . ًابوجو فوذ هربخ أدتبم عفر لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو «نا» و

 ةيردصملا «نأ» ةلص «نودنفت» ةلمجو نئاك مكدينفت الول : ريدقتلا وأ ىنعملا

 يايا مكدينفت : الول : ريدقتلا . فوذحم طرشلا باوجو .امل لحم ال

 ىلا ينوبسنت نأ نم يفوخ الول : ىنعمبو . بيرق هنإ تلقل وأ ينومتقدصل

 . انم بيرق هنإ مكل تلقل لقعلا فعض

 دسك 020 ا

 مرتك لكس كنتم
 + اهني نم ةلمجلاو نيعصتلاو ةيداحلا ةميركلا ةيآلا يف تيرعأ : هللات اولاق ©

 . بارعالا نم ال لحم ال مسقلا باوج

 ةقلحزم ماللا نا" مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو

 فاكلاو «نا» ريخب قلعتم عفر لحم يف رورجيو راج : كلالض يف . ديكوتلل

 . ةرسكلاب ةرورع لالضلل
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 نإ بطلا بزر اناا
 © نزال موتك

 'مناج ريغ طرش مسا : أمل . ةيفانغتسا : ءافلا : ريشبلا ءاج ْنأ املف ©
 ةقلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع يئبم «نيح١ ىنعمب
 'ةلص يه ؤأ ديكوتلل يهو ةيتقولا «ل» دعب اهعوقول ةدئاز : ْنأ . باوجلاب
 ' . ةمضلاب عوفرم لعاف : ريشبلا . حتفلا ىلع ينبم :ضام:لعف : ءاج . امل
 . ةفاضالاب رج لحم يف :اريشبلا ءاج» ةلمجو

 نمااهل لحم ال مناج ريغ طرش بارج : ةلمجلا : ههجو ىلع هاقلأ ©
 رتل فلألا لع ردشلا حفلا لع يثيم ام لعف : هاقلأ .بارعالا

 ! يشم لصتم ريمض ءاهملاو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 :روزجمو راج : ههجو ىلع . .صيمقلا يأ هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع

 ؛هجو ىلع يأ ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو . هاقلأب قلعتم
 ْ . بوقعي

 لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : دّترا . ةيبب انفل :٠ ًاريصب دتراف ©

 . ةجتفلاب بوصنم لاح : أريصب 0 ا ف

 !ظفلب ريرقت فلأ فلألا «دترا» بارعا برعت : لاق : مكل لقأ ملأ لاق ©

 : ملب موزجم عراضم لعف : لقأ . بلقو مزجو يفن فرح : مل .ماهفتسا

 انأ ةريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا : همزج ةمالعو
 . ميملاو لقأب قلعتم رورجبو راج : مكل . نينكاسلا ءاقنتلال واولا تفذحو

 . فسوي حير دجأل ينإ : وه لوقلا لوقمو:روكذلا عمج ةمالع

 'بصن فرخ : نإ . لوقلا اهيلع عقي مل ةيئادنبا ةلمج : هللا نم ملعأ ينإ ©
 : ملعأ .!(ْنا» مسا بصن لح يف لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو

 نم .٠ انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف
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 لحب يف «اهالت امو ملعأ» ةلمجو . ملعأب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللا
 . ةنا» ريخ عفر

 . هي لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نوملغت ال ام ©
 واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملعت . ال لمع ال ةيفان : ال

 احل لحم ال لوصوملا ةلص «نوملعت الا ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 . هب لوعفم هلأل لحملا برصنم فوذحم ريمض . لوصوملا ىلا دئاعلاو

 . نوملعتالام : ريدقتلا

 © نييعافسا سن كرت[
 : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اثنابأ اي اولاق ©

 : ابأ . ءادن ةادأ : اي . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 لصتم ريمض (ان» و ةسمخلا ءارسالا نم هّنأل فلألاب بوصتم فاضم ىدانم

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : ائيوئنذ اذل رفغتسا ©

 هب لوعفم : بوئذ . رفغتساب قلعتم رورجمو راج : انل . تنأ .هريدقت

 ريمض ؛ان» و لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ: نيثطاخ انك انِإ ©
 نضام لعف : اثك . اهمسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ّنِإِب مغدم لصتم
 مسا عفر لحم يف لصتم ريمض ؛ان» و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان

 نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم «ناكا ربخ : نيتطامخ . «نانكا

 ريخ عفر لحم يف «نيئطاخخ انك» ةلمجو . درفملا يف ةكرحم لاو نيونتلا نع ضوع

 . نإ
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 ** ميجتازوكلا وهل 0-0-2 ساقوم 11
 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق ©

 . ل لوقلا لوقم - هب لومفم بصن لج يف امدعي ةلمسحلاو

 نأ هود ارجو هيل ريس يصف لاق قلب عيذرم عياضم لعن

 لوعقم : يبر . روكذلا عمج ةمالع ميملاو رفغتساب قلعتم رورجمو راج : مكل
 اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب ميظعتلل بوضنم هب

 ؛ ,٠ ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو . ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا

 نيناثلاو ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ميحرلا روفغلا وه هنإ ©

  هقناَر صمام َكةكوتو يو اتنزاطلك 35

0 2 
 ؛ىلع ينبم «نيح» ىنعمب مزاج ريغ طرش مسا : ال .:ةيفانحسا :: ءافلا : املف ©

 00 . باوجلاب ةقلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع ببصن لحم يف نوكسلا

 'فرظلا دعب اهعوقول - ضفخ - رج لحم يف : ةلمجلا : فسوي ىلع اولخد ©

 ! . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولخد '. ةفاضالاب «ال»

 ,راج ,: فسوي ىلع . ةقراف نفلألاو لعاف عفر لحب يف لصتم ريمض واولا
 هثأل ةرسكلا نم ًالدب ةحصفلا مسالا رج ةمالعو . اولضدب قلعتم رورجتو
 ْ . ةيملعلاو ةمجعلا ىلع  نيونتلا  فرصلا نم عونم

 ؛نم.اهل لحم ال ماج ريغ طرش باوج : ةلمجلا: ةيوبأ هبلإ ىوآ ©

 ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قنتعاو' مض يأ ىوآ .بارغالا
 راج. : هيلإ : وه هريدقت ًالاوج هيف رتتسم ريم لعافلاو . رذعتلل فلألا

 الل



 تفذحو ىتثم هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : هيوبأ . ىوآي قلعتم رورجمو
 هابأ يأ «هيوبأ» و . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةفاضالل نونلا

 . ريسفتلا بتك يف ءاج ام اذه . همأ ةاقو دعب هوبأ اهجوزت دق ناك هل ةلاخخو

 اهبارعا برعتو «ىوآ» ىلع واولاب ةفوطعم : لاقو : صم اولخدا لاقو ©

 لوقم - هب لوعفم بصن لح يف اهدعب ةلمجلا رهاظلا حتفلا ىلع ينبم لعفلاو
 نم هعراضم نأل نوئنلا فذح ىلع ىنيم رمأ لعف : اولخدآ . - لوقلا

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا

 . هيلا نم مينم ردي ةحئملاب بوصتم هي رعصم أ رسم
 ينبم ضام لعف : . ماج طرش فرح : نإ : نينمآ هللا ءاش ّْنِإ ©

 عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . نإب مزج لح يف طرشلا لعف حتفلا ىلع

 ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم ةاولخدا# ريمض نم لاح : نينمآ . ميظعتلل

 فوذحم طرشلا باوجو . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس
 ةيئازحلا ةلمجلاو . نينمأ متلخد هللا ءاش نإ : ريدقتلا . هيلع مالكلا ةلالدل

 نيب ثعقو بارغالا نم امل لحم ال ةيضارتعا ةلمج : هباوجو طرشلا لعف نم
 .لاحلا يذو لاحلا

 ُليوئاَنس تيل 2 شح ويوَََو ٠١
 رمل انوع لسنا ينق )كيد
 هلق كاكا دلل با

 «* 2 ءيفارغتئاق التي قودإةَررغإ

 ينبم ضام لعف : عفر ء ةفطاع : واولا : شرعلا ىلع هيوبأ عفرو ©
 :هيوبأ . فسوي يأ . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع

 ريمض ءاهلاو . ةفاضالل نوئلا تفذحو ىنثم هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم

 لال



 رورجمو راج : شرعلا ىلع . ةفاضالاب رج لح يف زسكلا ىلع ينبم لصتم
 ٍْ . كلملا ريرس ىلع يأ عفرب قلعتم

 ىلع ينبم ضام لعف : اورخ . ةيفانعسا : واوا: ًادِّجس هل اورخو ©
 !لعا عقر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضفلا
 'ريمضلا نم لاح : ًادجس . اورخب قلغتم رورجيو راج : هل . ةقراف فلألاو

 03000 . ةحتفلاب بوصنم

 اي . اهبارعا برعتو «عفر» ىلع واولاب ةفوطعم .: لاقو : ثبأ اي لاقو ©
 ةرهاظلا ةجتفلا هبصن ةمالعو فاضم بوصنم ىداثم .: ثبأ . ءادن ةادأ

 ١ . ةفاضالاب رج لحم يف ملكتملا ءاي ىلع ةبلقنم ءاتلاو
 عفر لحب يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه : يايؤر ليوأت اذه ©

 رورجي هيلا فاضم : يايؤر . ةمضلاب عوفرم ةاذه» رب ليوأت . أدتبم

 'ةفاضالاب رج لح يف: لصتم ريمض ءايلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلاب
 :«ليوأت وه) ةلمحو . وه هريدقت فوذحم ًادعبل ًاربخ * «ليؤأت» نوكت نأ زوجيو

 - هب لوعفم بصن لع يف رخو ءاددإالا نم ةلمسملاو «اذها ربخ عفو لخ يف

 ' . - لوقلا لوقم

 : ينبم مسا : لبق ٠ رج فرح : نم : ًاقح ّيِبر اهلعج دق لبق نم ©
 . قيقحت فرح : دق . نمب رج لحم يف ةفاضالا نع هعاطقنال مضلا ىلع

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصت ريمض ءاه» و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لعج
 :ىلع ةردقملا ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ير . مدقم هب لوعفم بصن لحم
 ! ريم ءايلاو ةبساثملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام
 يهن وأ ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم : ًاقح . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم
 : . ًاقح ًارمأ ير اهلعج دق . يأ . ردقملا يناثلا «لعج» لوعفمل  تعن  ةفص

 ' . اقح تقح يأ  قلطملا لوعفملا  ردصملا ىلع ةملكلا بصشت نأ زوجيو

 : . ايؤرلا نم لاح بصن لحم يف «ًاقح ّيِبر اهلعج دق» ةلمجو

 :برعتو «يبر اهلعج دق# ىلع واولاب ةفوطعم ةلمجلا : ذإ يب نسحأ دقو ©
 : راج, : بر يأ وه هريدقت ًازاوج هيف رتتنسم ريمض «نسنحأ» لعافو اهبارعا
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 «ىلإ» ىنعمب انه ءابلا لبقو يب فطلأ وأ يلإ نسحأ يأ ٠ نسحأب رورجمو

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيح ىنعمب نامز فرظ : ذا . ةياغلل يهف

 . ةفاضإلاب رج لحم يف ؛ذإ» دعب ةلمجلاو . نسحأب قلعتم

 لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : جرخأ : نجسلا نم ينجرخأ ©

 لصتم ريمض ءايلاو . ةياقولا نون نونلا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 . ينجرخأب قلعتم رورجمو راج : نجسلا نم . هب لوعفم بصن لحم يف

 : مكب «جرخأ» بارعا برعت : ءاج .ةفطاع واولا : ودبلا نم مكب ءاجو ©

 رورجمو راج : ودبلا نم .روكذلا عمج ةمالع ميملاو ءاجب قلعتم رورجمو راج

 فرح : نأ . ءاجب قلعتم رورجبو راج : نايطشلا غزن نأ دعب نم ©

 يف ردصم ليوأتب : اهالت امو ةيردصملا «نأ» و ناطيشلا دسفأ ىنعمب ةمضفلاب
 . «نأ» ةلص «ناطيشلا غزن» ةلمجو :. ةفاضالاب رج لحم

 دسفأ يأ غزنب قلعتم بوصنم نامز فرظ : نيب : يشوخإ نيبو ينيب ©

 يف لصتم ريمض ءايلاو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : يقوخإ . ىلوألا «نيب»

 . ةفاضالاب رج لحم

 مسا : يبر . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ: فيطل يبر ّنِإ ©

 لاغتشا اهروهظ.نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم ؛ّنِإ»

 ىلع /ينبم لوصوم مسأ «ام١ و فيطلب قلعتم رورجمو راج : ءاشي امل ©

 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ءاشي . ماللاب رج لحم ين نوكسلا

 اهل لحن ال لوصوملا ةلص «ءاشيا ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض
 . بارعالا نم
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 نيعسعلاو ةنماثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ميكحلا ميلعلا وىه هّنِإ ٠

 . ًاراصتخا ؟ءاشي# لوعفم فذحو

 ١٠١١  10ثد هلا نوكيا 00

  1 0أو مو زك

 صَلِدنَ  ©
 ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم فاضم بر اي يأ ةفوذحم ءادن ةادأب ىدانم : بر ©

 ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ةفوذحملا ملكتملا ءاي لبق ام
 ةلاد ةرسكلاو ةفاضالاب رج لح: يف لصتم ريمض ًاراصتما ةفوذحملا ءايلاو

 ىلع ئنبم ضام لعف.: ينتيتآ . قيقحت فرح : دق: كلملا نم ينتيتآ دق ©
 حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضُب هلاضتال نوكسلا
 ١ ملكتملا ريمض - لصتم ريمض ءايلاو . ةياقولل نونلا .''لعاف عفر لحم يف

 دورجيو راج : كلملا نم . هب :لوعفم بضن لحم يف نوكسلا ىلع يشبم
 ؟نم# ةلالدل يناثلا «تيتآ» لوعفم فذحو ضيعبتلل «نم#» و . ينتيتاب قلعتم

 . ضعب ينتحنم يأ هيلع ةيضيعبتلا

 «كلملا نم ينتينآ» ىلع واولاب ةفوطعم : ثيداحألا ليوأت نم يئتملعو ©

 ًاضيأ «نم٠ و ةرسكلاب رورجم .هيلا فاضم : ثيداحألا .: اهبارعإ برعتو

 ضعبو رصم كلم ضعب وأ ايندلا كلم ضعب آلإ طعي مل هنأل . ةيضيعبت

 ْ . ليوأتلا

 : برللل- ثعن  ةفص : قلاخ يأ : رطاف : ضرألاو  تاومسلا رطاف ©

 بوصنم رطاف يأ ًايناث ىدانم «رطاف» نوكي نأ زوجيو ةحتفلاب هلثم نبوصنم
 اولا ةفوطعم : ضرألاو .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :تاؤمسلا .ةحتفلاب
 . تاومسلا ىلع
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 ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : تنأ : ةرخآلاو ايندلا يف يبلو تنأ ©
 ام ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم «تنأ» ربخ : يبلو . أدتبم عفر لحم يف حتفلا
 ريمض ءايلاو ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي.لبق
 راج : ايندلا يف . يرمأ يلوتم تنأ يأ . ةفاضالاب رج لغ يف لصتم

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا مسالا رج ةمالعو ييلوب قلعتم رورجمو

 ةرسكلا رجلا ةمالعو اهلثم ةرورجم «ايندلا# ىلع واولاب ةفوطعم : ةرخآلاو
 . ةرهاظلا

 فرح - هرخآ فذح ىلع ينبم - بلط  ةغيصب ءاعد لعف : اًملسم ينفوت ©
 . ةياقولل : نونلا . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو  ةلعلا
 بوصنم لاح : املسم . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءانيلاو
 . ةحئفلاب

 برعتو «ينفوت» ىلع واولاب ةفوطعم : ينقحلاو : نيحلاصلاب ينقحلاو ©
 راج : نيحلاصلاب . هرخآ يف رهاظلا نوكسلا لعفلا ءانب ةمالعو اهبارعإ
 نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلا : مسالا رج ةمالعو ينقحلأب قلعتم رورجمو

 . درفملا نيونت نع ضوع

 وو دوو 7 ورب م را رجم 7 7

 مهر عجل ذا مهدت كاَمَو َكلِادِسْف بَل 1١
 0 يو

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ: بيغلا ءاينأ نم كلذ .٠
 أبت نم قبس ام ىلإ ةراشالاو باطخ فرح فاكلاو دعبلل : ماللا . أدتبم
 : بيغلا . «كلذ» ربخ عفر لحم يف رورجيو راج : ءابنأ نم . فسوي

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحم هيلا فاضم

 : هيحون . أدتبملل ٍناث ريخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : كيلإ هيحون ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف
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 : نوكت نأ زوجيو . هيحونب قلعتم رورجمو راج : كيلإ . نحن هريدقت ًابوجو

 : نم# رورجملاو راجلا نم ةلمجلا هبشو «يذلا» ىتعمب ًالوصوم سا «كلذ»
 ' «كيلا هيخونا ةيلعفلا ةلمجلاو . بارعإلا نم امل لح ال ةلص «بيغلا ءابنأ

 .ةمجم نم آلا كل لضحي مل بيغ أبنا اذه ّنِإ ىنعمب «يزلا» ربخ عفر لحم يف
 ْ . يحولا

 لف تنك. اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانئتسا : اولا: مهيدل تنك امو ©
 | : ءاتلا . 'كرحتشملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام

 اك ف ىدل . «ناك» مسا عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 ' ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 عمرك ىنعمب ناك ريخب قلعتم بصن لحم يف «مه.دل» ةلمجلا هبشو

 ٠ . افسوي ةوخإ

 يف نوكسلا ىلع ينبم «نيحا ىنعمب ؛ لاني فرط : !: مهرمأ اوعمجأ ذإ ©

 ' مضلا لع ينبم ضام لعف : اوعج أ 7 ميل نكي لامع م بست ل

 لاب لاف ع لع يق لصتس يسع” والا . ةدايجلا دوب هلاسعنل
 ! : رمأ . (ذا» فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف «اوعمجأ» ةلمججو ةقراف

 ' يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 ْ . هيبأ نع هداعبإ ىلع مهيأر اوعمجأ نيح :'ىنعمب ةفاضالاب رج لح

 , بضن لحم يف : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو : ةيلاح راولا : نوركمي مهو ©

 ٠ ادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفتم عفر ريمض : مه .لاح
 واولاو ةسمخلا لاعفالا نم هنأل نونلا توبثي عرفرم عرابضم لعف : نوركمي

 مدي يأ مهل ريخ عفر لح يف ةلمسجلاو لعاض عفر لمع يف لصتنم ريمصض
 . افسويب نوركمي

 ٠١١ يؤكرَتْصَحرليَدَحكَيَو ©
 © .قيزاجحا دنع بلا لب يا : ام . ةفطاع واولا : ' سانلا رثكأ امو

 تر



 . أدتبم وأ . ةمضلاب عوفرم ام ١ مسا : رثكأ . ميمت ينب دنع ةلمهمو

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم :سانلا

 . ال لمع ال ينمتلل فرح : ول . ةيضارتعا : واولا : تصرح ولو ©

 . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تص ا

 ال ةيضارتعا ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلاو

 . بارعالا نم اه لحم

 رورجم مسا : نينمؤم . يفنلا ىنعم ديكأتل دئاز رج فرح ءابلا : نينمؤمي ©

 ربخ هنأ ىلع ًالحم عوفرم وأ « ام » ربخ هنأ ىلع ًالمم بوصنم ًاظفل

 نيونت نع ضوع نوثلاو ملاس ركذم عمج هّنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو ؛رثكأ»
 . درفملا

 ©« نقل وآله نم دتنإعتاَو 5 ٠١

 نوكسلا يلع ينبم لوصوم مسا : ام : ةفطاع واولا : هيلع مهلأست امو ©

 ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لأست . أدتبم عفر لحم يف

 يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض ؛مه» و تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم
 ةلص : ةلمجلاو . لأستب قلعتم رورجمو راج : هيلع . هب لوعفم بصن لحم
 . نآرقلاو نيدلا رشن ىلع مهيلا بلطت امو ىنعمب اهل لحم ال لوصوملا

 ةلمهم : ْنِإ . «ام» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج : وه ّْنِإ رجأ نم ©
 . أدتبم عفر لحم يف لصفنم عفر ريمض : وه . ةففخم اهنأل ةيفان «ام) ىنعمب

 عوفرم اوه» ريخ : ركذ . ال لمع ال رصح ةادأ : آلا: نيملاعلل' ركذ لإ«

 رج ةمالعو «ركذ» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : نيملاعلل . ةمضلاب

 ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماسلا ركذملا عمجب قحلم هلأل ءايلا مسالا
 . هام لوألا أدتبملا ربخ عفر لحم يف ربخلاو أدتبملا ةلمجو درفملا يف
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ضر توم ١٠١ه
 © مارب هو دووم تعم يلو < 

 وللا لع ةيم ددع نع ةيفك : نيأك . ةيفانعتسا واولا : ةيآ نم نيأكو ©

 : ريثكتلا اهب دصقي ربخلا «مك» ىنعمب درفم مسا يهو . ًأادتبم عفر لحم يف

 ' ىنعمب تراصو ئأكب تجدأف :هيبشتلا فاك اهيلع تلخد يأ : اهلصأ ليقو

 ' ريثك : ىنعمب . نيأكل ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : ةيأ نم . (امك»

 ٍ . اهيلع نورمي ةريبلا تالالدلاو ةرهابلا تامالعلا نم

 ل ورعب .«تاونسلا# لع واولاب ةفوطعم ني (ةيآ' نم ةفوذحم

 : اهيلع :لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم
 ' ريخ عفر لح يف ؟اهيلع نورمي» ةيلعفلا ةلمجلاو نورميب قلعتم رورجمو راج
 1 ٠ اهيلع نوشمي يأ . أدتبملا

 | ينبم لصفنم عفر ريمض : مه . ةيلاح : واولا: نوضرعم اهنع مهو ©
 . لاح بصن لحم يف ةلمج هريخ عم أدتبلاو ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 , عوفرم «مهل ريخخ : نوضرعم . نوضرعمب قلعتم .راورجمو راج : اهنع

 يأ“. درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس ربكذم عمج هنأل واولاب
 : ٠ اهب نوركفتي الو ًاتافتلا اهنوريعي ال

 ٠١ كور اب مكن إَكَو ©
 . اهل لمغ ال ةيفان : ام . ةيفانغتسا : واولا : هللاب مهرثكا ن نمؤي امو ©

 ! «مه١ و ةمضلاب عوفرم لعاف :: رثكأ . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : نمؤي
 : رورخيو راخن : هللاب . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض

 هس



 : نوكرشم مهو .اهل لمع ال رصح ةادأ : ل نوكرشم مهو الإ ©

 مهو لإ : ىتعمب ٠ ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ؟ةنوضرعم مهو» بارعا برعت :

 . هتاحبس هب نوكرشم

 ١  12دق 9 ِ_ -ّ

 ١ رهو حب تلم اركي دأبت 2 ناوي

2# 2 
 .  ةينيزت  ةدئاز : ءافلا . ماهفتسا ظفلب ريرقت فلأ : فلألا : اونماآفأ ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و ةحتفلا هبصن ةمالعو ْنأب
 اهالت امو ؛ْنأ» و ةمضلاب عوفرم لعاف : ةيشاغ . مدقم هب لوعفم بصن

 ال «نأ» ةلص «ةيشاغ مهيتأت» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليرأتب

 اهل لحم

 مهيتأت» ىلع ةفرطعم : ةعاسلا مهيتأت . رييختلل ةفطاع : وأ . «ةيشاغ» نم

 ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل «هللا» و اهبارعا برعتو «ةيشاغ

 . عابشالل مضلاب «مهيتأت» ميم تكرحو ةرسكلاب

 مهتغابت لصألاو لاحلا عضوم يف ردصم : نورعشي ال مهو ةتغب ©

 ال مهو» ةيمسالا ةلمجلاو ةحتفلاب بوصنم مهئجافت يأ « ةتغب ةمايقلا 1

 ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «نوضرعم مهو» بارعا برعت «نوزعشي
 . اهنايتإب نورعشي ال ىنعمب ةئاملا دعب
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 © نكران 2204 ما يو

 ريت لاقل نيالا انا و تفلح ةركسلا لع نيم رسأ لعق: لق ©

 ا تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 مسا : هذه - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : يليبس هذه ©

 'عوفرم اهذه» ربخ : ٍليبس . أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا

 ,ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةميفلاب
 . يتقيرط هذه يأ : ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريملض ءايلاو ةبسانملا

 . ناثنؤيو ناركذي قيرطلاو ليبسلاو

 . اه لع ال ليبسلل ةيريسفت ةلمجلا : ةريصب ىلع للا ىلإ وعدأ ©

 تس ريب لعاب لل الا لعيد مشا يم عام لعق
 ,ىلع ٠ وغدأب قلعتم.ميظعتلل رورجمو راج : هللا ىلا . ا عت ادرس

 1 . اوعدأ» لعفلاب قلعتم رورجمو راج :

 .عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصفتم عفر ريمض انأ : .ينعبتا نمو انأ ©

 'مسأ : نم . ةفطاع واولا (وعدأ» ةلمج يف  رمضملا رتتسملا ريمضلل ديكأت

 يف رمضملا ريمضلا ىلع فوطعم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم
 .«انأل نوكي نأ زوجيو. . ينعبتا نم هيلإ وعديو انأ هنيد ىلإ وعدأ : ةوعدأ»

 '«ىنغبتا نم» ةلمجو . ًامدقم ًاريخ «ةريصب ىلعا ةلمجلا هبشو . ًارخؤم ًادتبم

 .  ناهربو ةجح ىلع هعبتا نمو هنأب أدتبم ًارابخإ ؛انأ» ىلع ًافطع عفر لح يف

 ' نمو انأ» يف عفرلا ةلماع اوعدأ» نم ًالاح «ةريصب ىلعا نوكت نأ زوجيو

 هيف تتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ينعبتا .. ينعبتا
 ٍلوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ةياقولل : نونلا ره هريد ًالوج

 ٠ لوصولا ةلص : ةلمجلاو

 كرا



 فوذحم لعفل قلطم لوعفم : ناحبس . ةقطاع : واولا : هللا ناحيسو ©

 ميظعتلل رورحم هيلإ فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . فاضم وهو حبسا هريدقت

 . ءاكرشلا نم هناحبس ههزنأ : ىنعمب .ةرسكلا :رجلا ةمالعو

 «سيل١ لمع لمعت ةيفان : ام . ةفطاع : : نيكرشملا نم انآ امو ©

 ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : انأ . ميغ ين دلع ةلس سب نيزاجملا دنع

 يف رورجمو راج : نيكرشملا نم . ًادتبم وأ «ام» مسا عفر لحم يف نوكسلا

 ءايلا : مسالا رج ةمالعو «انأ) ربخب وأ «ام» ربخب قلعتم عفر وأ بصن لحم

 . درفملا يف ةكرحلاو نيوئتلا نع ضوع نونلاو . ملاس ركذم عمج هلأل

 0 لماتش
 يلقن 2 فيك نو ض ضلي اوربي

 * ني 0

 ضام لعف : لسرأ . اه لمع ال ةيفان:ام .ةيفانتغتسا : واولا : انلسرأ امو ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض هانا و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 نم لاح بصن لحم يف وأ انلسرأب قلعتم رورجيو راج : ًالاجر الإ كلبق نم ©

 . ال لمع ال رصح ةادأ : الإ . اهنم ةمدقم ةفصب قلعتم هنأل «ًالاجر»

 ال ًالاجر الا ممألا ىلا انلسرأ امو يأ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًالاجر

 «كلبق» يف فاكلاو . هتكئالم لزنأل انبر ءاش ول نولوقي اوناك مهنأل ةكئالم

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض
 : يحون . ًالاجرل  تعن  ةفص بصن لحم يف : ةلمجلا : مهيلإ يحون ©

 ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعف
 نييئاغلا ريمض «مه» و يحونب قلعتم رورجتو راج : مهيلا . نحن هريدقت

 ٠ ىلإب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 -_ا”مالا



 . الاجرل ةينا ةفصب قلعتم بصن لع يف رورجلاو داحلا : ىرقلا لهأ نم ©
 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلأب رورجم هْيلا فاضم : ىرقلا

 ! : ءافلا . فاهفتسا ظفلب بيجعت فلأ فلألا : ضرألا يف اوريسي ملفآ © .

 . موزجم عراضم لعف : اوريسي . بلقو مزجو يفن فرح .: مل ةينيزت  ةدئاز
 : .لعاف عقر لحم يف لضتم ريمض واولاو . نونلا فذح همزج ةمالعو : ملب
 ' راطقأ يف يأ . اوريسيب قلعتم رورجمو راج : ضرالا يف . ةقراف فلألاو

 ! ١ . اوحيسي يأ «اوريسا و ضرألا
 . «اوزيسي» ىلع ءافلاب ةفوطعم : اورظنيف : ةيقاع ناك فيك اورظنيف ©

 , ريت بصت لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : فيك . اهبارعإ برعتو
 , مسا : ةبقاع ٠ حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف. : اك .مدقم «ناك»

 ' وأ :باقعلا» وهو ةةتاحا ىنمم لع لمفلا ركذ دقو ةمشلاب عوفرم «ناك»

 ' هب لوعفم: بصن لحم يف : اهدعب امم فيك نم ةلمجلاو اهظفل ىلعال «ريصملا

 : ريدقتلا. ةفوذحملا لوصوملا .ةلصب قلعتم رورجمو زاج : لبق نم. ةفاضضالاب

 رج لح يف نيئاغلا ريمدض «ممق و مهلبت نم ارضم نيذلا ذأ اورقتسا نيذل
 0 ا 1 : . ةفاضالاب

 . ديكوتلل ءادتبالا مال : ماللا . ةيفانئتسا : واولا : ريخ ةرخآلا رادلو ©
 : نيخ . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةرخآلا ٠ ةمضلاب عوفرم أدتبسم ؛ ر اد

 . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ

 ' لعب يتيم هقوصرم مسأ : نينا . ريغ قلعتم رزوجو راج: اوقتآ نيذلل ©

 , رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اوقتا .: ماللاب رج لحم يف حتفلا ش
 ريمض : ؤاولا . ةعامجلا واوب اهحلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع

 ! ال لوصوملا ةلص «اوقتا» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصعم

 1 . اوفاخ يأ : اوقتاو ٍبازعالا نم امل:لحم
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 :ال  ةينيزت - ةدئاز ءافلا . ماهفتسا ظفل يف خيبوت :فلأ فلألا : نولقعت الفأ ©
 ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولقعت .٠ ال لمع ال ةيفان

 . لعاف عفر لحم يف لصتم

 سامو دك روز فلارقينا يع ٠
 14-3 المص حج 2 لع يسب

7 
 ةقلعتم يهو ءادتبالل ةياغ فرح : ىتح : لسرلا سأايتسا اذإ ىتح ©

 ىخارتف ًالاجر الإ كلبق نم انلسرأ امو : ريدقتب مالكلا هيلع لد فوذحمب
 نامزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذا . رصنلا نع اوسأيتسا اذإ ىتح مهرصن

 لعف :. سأيتسإ . ةمزاج ريغ طرش ةادأ هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ

 . اذا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف «لسرلا ستيتسا# ةلمجو ْ
 سئيتسا» ىلع ةفوطعم : اونظ . ةفطاع واولا : اويذك دق مهنأ اونظو ©

 ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف يهو «لسرلا
 هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 (َّنأ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و لعفلاب
 مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : اوبذك . قيقحت فرح :دق
 فئألاو لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال
 اوفلخأ : ىنعمب : اويذكو .«نأ» ربخ عفر لحم يف ءاوبذك دق» ةلمجو. ةقراف
 ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا عم ؛َنأ» و . نيرفاكلا ىلع رصنلا نم اودعو ام
 . «اونظا يلوعفم دسم دس

 . بارعالا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج :ةلمجلا : انرصن مهءاج ©
 نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مها و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاج

 ريمض هانا و ةمضلاب عوفرم لعاف : رصن . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم
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 ! لوهجملل .ينبم ضام لعف : يجن . ةيبيس : ءاففلا ١ ::ءاشن نم يّجنف ©

  بئان عقر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم. ٠ حتفلا ىلع ينبم

 .دارملاو . بارعإلا نم اهل لح ال لوصوملا ةلص «ءاشنا ةلجو . نحن هريدقت

 , لعق : دري . اهل لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع : واولا : اذسأب نري الو ©

 : .ةمضلاب عوفرم لعاف بئان :سأب . لوهجملل ينبم ةمضلاب عوفرم عياضم

 هل 00 . انباذع

 :- تع - ةفص - نيمرجملا . دريب قلعتم رورجبو راج : نيمرجملا موقلا نع ©

 . درفملا مسالا يف ةكرتطاو نيونتلا نع ضوع

 م 582 ليلو ينو 6 ١١١

 هنو كلْضَوو قو 0 هيد ناي
 2و ورا

 © ت”ؤيؤو رو

 . قيقحت بفرح : دق . ديكوتلاو ءادتبالل : |: مهصصق يف ناك دقل ©

 ” ' لحم يف رورجمو راج: صصق يف ٠ سنا لع نيم ب ضام لع ١

 . ةفاضالاب رج لحم ف نييئاغلا ريمض (مهاو مدقم «ناك) ربخب قلعتم بصن

 ْ يأ... ةمضلاب عوفرم رخؤم «ناك» مسا : ةربع : بابلألا يلوأل ةربع ©

 ' نم' ةفوذحمت ةبفاصب قلعتم رورجمو راج : باحصأل :يأ : يلوأل . ةظعوم

 ؛ ىتغمي يهو ماسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو (ةربع»

 , بجااص : ىنعمب وذ : هدحاو عمج مسا يه لنيقو انه دحاو ال «ينوذ»

 بلا : اهدرفم لوقعلا : ىنعمب يهو ةرسكلاب.رورجم هيلا فام : بابلألا

 كو ا لاك



 . ءايبنألا صصق يف يأ «مهصصق يف» ىنعمو لقعلا رهو
 صقان ضام لعف : ناك . اه لمع ال ةيفان : ام : ىرتفي ًاثيدح ناك ام ©

 اذه ناك ام يأ . وه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض اهمساو حتفلا ىلع ينبم
 ينبم عراضم لعف : ىرتفي . ةحتفلاب بوصنم «ناك) ربخ : ائثيدح . نارقلا

 ريمض لعافلا بئانو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمفلاب عوفرم لوهجملل

 - تعن  ةفص بصن لحم يف «ىرتفي» ةلمجو . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم
 ش . ًاقيدحل

 ةففحم : نكل . دئاز فرح : راولا : هيدي نيب يذلا قيدصت نكلو ©
 اذه ناك ام : ريدقتب «ناك» ربخ قيدصت . كاردتسا فرخ يهو ال لمع ال

 ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . قيدصت ناك نكلو ىرتفي ًاثيدح نآرقلا

 قلعتم ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ : نيب . ةفاضالاب رج لحم يف نوؤكسلا

 وهو : هيدي نيب رقتسم وه وا رقتسا يذلا ريدقتب ةفوذحملا لوصوملا ةلصب
 ىنثم هلنأل ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : هيدي نيب فاضم

 قيدصت يأ ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاه او ةفاضإلل نونلا تفذحو

 . ةيوامسلا بتكلا نم هلبق يذلا قيدصت وأ هتمدقت يتلا بتكلا

 فطعلا تاواوب ةفوطعم ءاسألا : ةمحرو ىدهو ءىش لك ليضفتو ©

 رورجم هيلا فاضم : ّلك . هلثم ةحتفلاب ةبوصنم يهو «قيدصت» ىلع

 ةحتفلاو ةنونملا ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ءيش . فاضم وهو ةرسكلاب
 مسا اهنأل تنونو اهنيونت لبق رذعتلل فلألا ىلع ةردقم «ىده» بصن ةمالع
 . ةركن يثالث

 : نونمؤي . «ةمحر» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : نوئمؤي موقل ©

 . لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشي عوفرم عراضم لعف
 . موق  فوطعملا - فوصوملل - تعن  ةفص رج لح يف «نونمؤي» ةلمجو

3 3 4 
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 *« دعرلا ةروس بارعإ »

 ل 7 را م رد 0211 هكر 2م و مس

 هك لاوو يرن ئاَعؤاو بلا كيه ١

 : كلت . .ةقباس ةروس يف تبرعأو تحرش : رملا : باتكلا تايآ كلت رملا © .

 .عوفرم كل ريخ : تايآ :ًادتبم عفر لحم يف حتبفلا ىلع ينبم ةراشا مسا

 ! يف «كلت» نوكت نأ زوجيو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : باتكلا . ةمسفلاب

 , يتلأ تايآلا هذه : ىنعمب روسلا اهب أدبت يتلا «رملا» فرحألل ًابخخ عفر لح

 ١ نأ زوجيو : .باتكلا تايآ كلت كيلا لزنأ يذلا اذه وأ .'ةروسلا هذه يف ىلتت

 .٠ ١ «كلت» نم ًالدب «تايآ» و ءادتبالا ىلع عفر لحم يف «كلت» نوكت

 : مسا : يذلا . ةفطاع واولا : قحلا كبر نم كنلإ لزنأ يذلاو © ش

 | : لزنأ : «تايآلا» ىلع فوطعم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينم لوصوم ش

 . هيفارتتسم ريمض لعافلا بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف
  لزنأي قلعبتم رورجمو راج .:.كيلا : «يذلا» ىلع دوعي وه هريدقت ًازاوج

 رورختو راج.:: كبر نم . اهل لحم ال لوصوملا ةلص:اهدمغب امو «لزنأ» ةلمجو

 : ,ريمض - لصتم ريمض فاكلاو . «يذلا» لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم

 . وه هريدقت فوذحم أدتبملا ريخ : قحلا .  ةقاضالاب رج لحم يف بطاخملا

 نوكت نأ زؤوب بو «كلت» أدتبملا ربخ عفر لحم يف «قحلا وه» :ةةيمسالا ةلمجلاو

 :وه لا .ةلمجو أدتبم عفر لحم يف «يذلا» لوصوملا مسالاو ةيفانعتسا «يذلا» واو

 ةفوطعم رج لع يف "يذلا» نوكت نأ زوجيو «يذلا» زبخ عفر لحم يف «قحلا

 ' >0 . «باتكلا» ىلع

 كا



 هبشم فرح : ّنكل . ةدئاز وأ ةيكاردتسا واولا : سدانلا رثكأ ّنكلو ©
 رورجم هيلإ فاضم : سانلا . ةحتفلاب بوصنم اهمسا : رثكأ . لعفلاب

 . ةرسكلاب

 . اه لمع ال ةيفان : ال : «ْنكل» ربخ عفر لحم يف : ةلمجلا : نوذمؤي ال ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نونمؤي
 . لعاف

 د ذآ ب 01 امارس '

 ليفي مفروم دعب وتلك 5

 رقاب كح رضاه دكا لو
 0 مكروب ماني

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل : تاومسلا غفر يذلا هللا ©

 نوكي نأ زوجيو هربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا
 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف: عفر . ةلالجلا ظفلل - ًاتعن  ةفص عفر لحم يف

 عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تاومسلا

 لعافو . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «تاوصمسلا عفر» ةلمجو ملاسلا ثؤملا

 . وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض ؟عفرا

 . ةفوذحم لاحب قلعتم وأ . عفرب قلعتم رورجمو راج : اهئورت دمع ريغب ©
 .دومع عمج يهو ةدمعأ ريغب ىنعمب دمع ريغب ةيئرم اهعفر يأ تاومسلا نم :

 توبثب عوفرم عراضم لعف : اهتورت . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : دمع

 ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» و لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا
 ةفص - ضفخ - رج لحم يف «اهنورت» ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
 يأ تاومسلا نم ًالاح بصن لحم يف نوكت نأ زوجيو . دمعل -تعن-
 داهشتسا فنأتنسم مالك يه وأ . دمع ريغب ةيثرم تاومسلا عفر : ريدقتب

 . اهتورت متنأ يأ ربخ عفر لحم يف كلذك احل مهتيؤرب
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 . «عقر» ىلع ةفوطعم ىوقسا . ةفطاع : مث: شرعلا ىلع ىوتسا مث ©

 ' ىلع . رذغتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا لعفلا ءانب ةمالسعو اهبارعا برعتو

 : ىوتساب قلعتم رورجمو راج : شرعلا

 1 بردتو ؛عقر» ىلع واولاب ةفوطعم : رْخسو : : رمقلاو سمشلا رّخسو ©

 : 'رمقلاو:هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتتفلاب بوصنم هب لوعفم : سمشلا . اهيارعا
 .٠ ةحتفلاب اهلثم بوصنم «سمشلا# ىلع واولاب فوطعم

 لع : يرجي . ةمضلاب عوفرم أدتبم : لك : ىمسم لجأل يرجي لك ©
 , هيف زتتسم ريمض لعافلاو لقفلل ءانيلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوضرم عراضم

 | راج : لجأل ٠ ًادتبملا ربخ عفر :لحم يف «يرجي» ةلمجو : وه هريدقت ًازاوج

 : لجأل  تعن  ةفص : ىمسم . ةياغلا ءاهتنال ماللاو يرجيب قلعتم رورجمو

 . ١ اهنأل ةملكلا تنونو رذعتتلل .ةنونملا فلألا ىلع ةردنقملا ةرسكلاب اهلثم ةرورجم
 | 2 ىنعتي ىمسم لجأ ىلإ اثم يف يرجي ىلك يأ 0 يبل

 00 . يرجي هلك ريدقتلا نأل ةفرعملا مكح يف «لك» و

 . لفاقلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ربدي : تايالا لصفي رمألا ربدي ©

 | أدتبملا ربخ لحم يف «رمألا ربدي» ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض
 ' بارعا برعت : تايالا لصفي . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : رمألا .«هللا»

 : تأيآلا بصن ةمالعو .. ٍناث رببخ عفر لحم يف ًاضيأ يهو «رمألا ربدي#
 , رمألا ريدي» ةلمج نركت نأ زرجيو . ملاسلا ثنؤملا عمجب ةقحلم اهنأل ةرسكلا

 ْ ربدي وه يأ فوذح أدتبمل اخ عفر لح يف

 قف لم ومش قاكلا لغفلاب هبشم فرح : لعل : مكبر ءاقلب مكّلعل ©
 : رورجمو رانج : اقلب . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «لعل» مسا بصن لح

 ريم فاكلاو ةركلاب يظعلارور هيلإ فام ١ بر . نونقوتب قلعتم
 1 : . عمجلل ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم
 هم م

 تيفي يفرم اشم لعف يو« مخ ف لع ف: ةلمجلا : ٠ نونقوت ©
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 5 رد 7 :
 ْلُكْرِمَو و اروى هزاَهيفلحجَو م 0 ع

 كلفن دالي نفر تا رمش
 5 رو

 ةلمجلا : ًاراهفأو يساور اهيف لعجو ضرألا دم يذلا وهو ©
 ةيآلا يف ةدراولا ؛« ضرألاو سمشلا رخس يذلا هللا ىلع واولاب ةفوطعم '

 . عفر لحم يف لصفنم عفر ريمض ا(وه)و .اهبارعا برعتو «ةقباسلا ةميركلا
 رورجمو راج : لك نم . ةفطاع واولا : اهيف لعج تارمثلا لك نمو © :

 . ةرسكلاب رورحم هيلا فاضم : تارمثلا «نيجوز» نم ةمدقم لاحب قلعتم ش

 هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لعج
 . قلخ ىنعمب لعجب قلعتم رورجمو راج : اهيف . هناحبس يأ وه

 نع ضوع نونلاو ىنثم هلأل ءايلاب بوضنم هب لوعفم : نيثثا نيجوز ©
 هلثم بوصنم «نيجوز١ دكؤملل ديكوت : نينثا . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا
 . هبارعا برعيو
 لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : راهنلا ليللا يشغي

 : ةلمجلاو هناحبس هللا ىلع دوعي وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 بوصنم هب لوعفم : ليللا . اوصل أهيل نان ربخ عفر لصح يف

 . ةحتفلاب بوصنم راهنلا ليللا سبلي يأ ناث هب لوعفم : راهنلا .

 .رج فرح :يف .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح: نإ : تايآ كلذ ف نإ«

 فاكلاو دعبلل ماللا يفب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينيم ةراشا مسا ::اذ

 . مدقملا «نإ» ربخب قلعتم عفر لحم يف رورجملاو راجلاو . باطخ فرح
 بوصنم رخؤم «نإ) مسا : تايآ . ةقلحزملا ديكوتلا مال ماللا : تايآل

 . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب

 نوركفتي . تايآل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : نوركفتي موقل ©

 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف يهو موقل - تعن  ةفص رج لحم يف ةلمجلا

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو
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 م و 4 قا ا

0 5 

 . راج : ضرألا يف . ةيفانئتسا : واولا : تارواجتم عطق ضرآلا يوه

 . ةمضلاب عوفزم رخؤم أدتبم : عطق . مدقم ربخ عفر لحم يف رورجو
 ْ : ةمضلاب اهلثم ةعوفرم عطقل - تعن ل ةفص : تارواجتم

 ! ؛عطق» ىلع ةفوطعم : تانجو : ليخنو عرزو بانعأ نم تانجو ©

 ١ ةفوذحم ةفصب قلعتم ورحجمو زاج : بانعأ :نم . 1تانججا» ىلع. ليخنو غرزو

 ' زوو تانجل وأ ليخنل - تعن  ةفص : ناونص : ناونص ريغو ناونص ©

 ؛ لصأ نع جراخلا عرفلا وهو ةونص» عمج ؛ناونص» ةملك نأل عرزل نوكي نأ
 : ريغو دحاو لصأ نم تاجراخ ىنعمب . نيتاسب («تائج) ا ىنعمو . ةرجشلا

 ! زانجحلا ةغل داصلا رسكب «ناونص» ةملكو . دحاو لصأ نم .تاجراخ

 1 اهلثم ةعوفزم «ناونصا ىلع واولاب ةفوطغم :.ريغو ٠ ميمت ينب ةغل اهنمضبو

 ا 00 .  ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :: ناوئنص . ةمضلاب

 ' ةمنغلاب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : ىقسي : دحاو ءامب ىقسي ©

 1 ؛ وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو رذعتلل فلألا لع ةردقملا

 1 ..ءال تعن : دحاو . ىقسيب قلعتم رورجمو راج : ءابب . عرزلا ىلع دوعي

 ' عراضم لعف : لّضفن .ةيفانتتسا : واولا :ضعب ىلع اهضعب لضفنو ©
 ١ لوعفم :ضعب .نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم

 ٠ : 'ضعب لع .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض «اه» و ةحتفلاب بوصنم هب

 . رخآلا :اهضعب أ ضعب ىلع اهضعب زيمنو يأ.لضفنب قلعتم رورجتو زاج

941- 



 يف يأ . لضفنب قلعتم رورجبو راج : تايآل كلذ يف نإ لكألا يف ©

 : اذ . رج فرح : يف . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نأ. تارمشلا
 فاكلاو دعبلل ماللا . يفب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا

 . ةقلحزم : ماللا ٠ مدقم (ْنِإ) ربخ عفر لحم يف رورجملاو راجلاو باطخلل
 عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب رسكلاب بوصنم رخؤم «ْنإ) مسا : تايآ

 . ملاسلا ثنؤملا

 : نولقعي . تايآ نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج : نولقعي موقل ©

 ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا ثوبشب عياضم لعف
 . ؟موق» ل تعن  ةفص رج لحم يف «نولقعيا

 كَ لَو اديدَجَولَ قا ه0 5

 ايفان ف لل كلفت دروب
 © َن نود مفر نبأ

2 
2 

 مزاج طرش فرح : ْنِإ ةيفانثتسا : راولا : مهلوق بجعف بجعت نإو ©

 . هرخآ نوكس همزج ةمالعو ْنِإِب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : بجعت
 يف ةعقاو : ءافلا : بجعف . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 رخؤم أدتبم : لوق . ةمضلاب عوفرم مدقم رب : بجع طرشلا باوج
 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و . ةمضلاب عوفرم

 مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةيمسالا ةلمجلاو . ةفاضالاب
 نأب ريدج بيجع مهلوقف ثاعبنالا مهراكنا نم دمحم اي بجعت ناو ىنعمب

 , هنئم بجعتي

 يف نوكت نأ زوو ؛مفرق" نم لدب عفر لح يف : ةلمجلا: ًابارت انك اذإأ .٠

 مكهت ةزمه : ةزمهلا : اذإأ - لوقلا لوقم - يأ لوقلاب هب ًالوعفم بصن لحم

 قلن يفل انثأ : هلوق هيلع لد اب وأ رمضم كاذإ» يف لماعلا . ماهفتسا ظفلب

 _ 58ةالاد



 نوكي نأ ازوجيو ًاديدج ًاقلخ نوداغمل انإ ًابارت انرصو انتم اذإ : ىلعمب ديدج

 ١ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : اذإ . . اذإ ثعبنأ : ريدقتلا

 ' ضام لعف : انك ؛ ةمزاج ريغ طرش ةادأ هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ

 : نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض انا و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان
 ! انك» ةلمججو . ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ : ًابارت ا. «ناك» مسا عفر لح يف
 , وهو هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو . ةفاضالاب: رج لحم يف «ابارت

 . ؟ ثعبنأ ًابارت انك اذإ : ريدقتلا «ثعبنأ» ةردقملا ةلمجلا

 قرح +3 ماها طفي مكب رح نسل: ديدج قلخ يقل انإإ ©
 ٠ نوكسلا ىلع ينبم نإب مغدم لصتم ريمض انا و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن

 ' يف زورجمو راج : قلخ يف . ديكوتلل ةقلحزم ماللا نإ مسا بصن لحم يف
 | ١ . ةرسكلاب اهلثم ةرورجم قلخل - تعن  ةفص :, ديدج اَنِإ» ربخ عفر لحم

 ٠ يف:رسكلا لع ينبم ةراشا مسا :'ءالوأ : مهمرب اورفك نيذلا كثلوأ ©

 وأ مهرفك يف نيداهحلا ىلا ةراشالاو باطخ فرح فاكلاو ًادتبم عفر لح

 . ! حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ًاركنم ًالاوس ثاعبثالا نع نيلئاسلا
 ٠ هلاضصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورفك . «كئلوأ» ربخ عفر لح يف

 ' ةلهجؤ ةقراق فلألاو لعاف عفر لحت يف لصعتم ريمض : واولا : ةبعامجلا واوب
 ْ اورثكب قلعتم رورجيو راج : برب . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «مهبرب اورفك»
 ا ْ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و

 . تبرعأ ؛ كئلوأ . ةفطاع : واولا: مهقانعأ ف لالغألا كئلوأو ©

 ' عفر لحم يف رورجمو راج : قانعأ يف . ةمضلاب عوفرم ٍناثًأدتبم : لالغألا

 ' ةيمسالا ةلمجلاو ةفاضالاب رج لح. يف نيبئاغلا ريمض ؟مها و ؟لالغألا»:ربخ
 ْ ش . مه ديعو ةلمجلا ينو 4كئلوأ) ربخ عفر لحم يف ؟مهقانعأ ف لالغألا»

 ' «كتلوأ» ربخ : باحصأ . تبرعأ : كنلأو : راثلا باحصأ كئلوأو «
 1 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : رانلا . ةمضلاب عوفرم

فنم عفر ريمض : مه .لاح بصن لحم يف :ةلمجلا : نودلاخ اهيف مه ©
 / لض

 تك



 «مهل ربخب قلعتم رورجمو راج : اهيف . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوسع نونلاو . لاس ركذم عمج هلأل واولاب عوفرم
 .درفملا

 ةافر وزار بل, وكت 35 0200 ةوجل هل مرو سس
 يدك كبكنإو يع اَكْلَءريْفم بد
 © بادِيْل

 عوفرم عراضم لعف : كنولجعتسي . ةيفائئتسا : واولا : كنولج هت بو ©
 لصتم ريمض فاكلاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض : واولا .نونلا توبشب
 .ةبوقعلاب نولجعتسيو ىنعمب هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع يئبم

 فرظ : لبق .كنولجعتسيب قلعتم رورجمو راج : ةفسحلا لبق ةثيسلاب ©
 رورجم هيلإ فاضم : ةنسحلا . ةحتفلاب بوصنم كنولجعتسيب قلعتم نامز

 . ةرسكلاب

 لحب يف : اهدعب ةلمجلاو ةيلاح واولا : تالثملا مهلبق نم تلخ دقو ©
 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تلخ . قيقحت فرح : دق . لاح بصن

 ثينأتلا ءاتب هلاصتاو نينكاسلا ءاقنلال ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل ردقملا

 قلعتي نأ زوجيو تضم يأ . تلخب قلعتم رورجمو راج : لبق نم .ةنكاسلا

 لحم يف نيبئاغلا ريمض (مه2 و «تالشملا» نم فوذحم لاحب رورجملاو راجلا

 عمج يهو تابوقعلا يأ . ةمضلاب عوفرم لعاف : تالثملا . ةفاضالاب رج
 . «ةلثلا»

 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ . ةيفائئتسا : واولا : كبر نإو ©

 لحم يف لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «ْنإ) مسا : كبر
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 ؛ (نِإ» ريخ' : وذ  ةقلحزملا  ديكوتلا مال : ماللا : سانلل ةرفغم وذل ©

 ' .ةرسكلاب 'رورجم هيلا فاضم : ةرفغم :ةسمخلا ءاسالا نم هنأل واولاب عوفرم

 . اهنم ةفوذحم ةفصب وأ ةرفغمب قلعتم رؤرجتو راج : سانلل

 | نييئاغلا ريمض «مه» و «سانلا» نم لاخب قلعتم رورجيو راج : مهملظ ىلع ©
 ْ 1 . بونذلاب مهسفنأ مهملظ عم يأ ةفاضالاب رج لح يف 1

 , ةرفخم وذل كبر نإ ع والاب ةفرطعم : باقعلا ديدشل كبر ّنِإو ©
 1 . ةمضلاب عوفرم اهريخ «ديدشا و . اهازعا برعتو «سانلل

 دسم تنام يزني ولع رك / ص و هكر 200 0 0 0 وه
 2 دامو لحلو

 عوقرم عراضم لعف : لوقي . ةفطاع : واولا : اورفك نيذلا لوقيو ©

 : : اورفك ؛لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع يئبم لوصوم مسا: نيذلا . ةمضلاب

 يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلغ ينبم ضام لعف
 , نم اهل لحب ال لوصوملا ةلص «اورفك» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم

 . بارعالا

 ! ال خيبوت أ ضرع فرح وهو اله» ىنعمب : لول: هيلع لزنأ الول ©

 ' راجت: هيلع . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : لزنأ . هل لمع
 00 . هلعاف نع هلاصفنال لعفلا ركذ دقو .': نأ قام دوري

 اوسانت دقو ةزجعم يأ ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : ةي 1: هّبر نم ةيآ ©

 ' نم ةفوذحم ةفصب قلعتم ميظعتلل رورجيو راج : هبر نم . ةزجعملا نآرقلا
 ٍ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو (ةيآ)

 تنأ ..امل لمع آل رصح ةادأ وأ ةفيفكمو ةفاك : انإ : رذنم تنأ امنإ ©
 , «تنأ» ربخ ::رذنم . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض

 ه1 . مهراذنإل لسرم :: يأ ةمضلاب عوفرم

 سة تلال



 . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : لكل . ةيفانئتسا واولا : داه موق لكلو ©
 ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : داه . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : موق :

 نركت نأ زوجيو ةركن صوقنم مسالا نأل ةفوذحملا ءايلا ىلع لقشلل ةردقملا

 داه يبن يأ ءايبنألا نم داه موق لكلو : ىنعملاو ةرذنم» ىلع ةفوطعم ؛داه»

 . نيدلا ىلا مهيد

 ددْلكَو رام هيدا نْكإ جفرا
 © ٍرادَقيْمَدع

 لعف : .ملعي . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل : ملعب هللا ©

 هيلع دوعي وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم ْ
 . أدتبملا ربخ عفر لحم يف «ملعيا ةيلعفلا ةلمجلاو . هناحبس

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : ىثنأ لك لمحت ام ©

 فوتسي مل هنألو نالماع هعرانت لوصعملا نأل لمحتل وأ ملعيل هب لوعفم 1

 نأل لمحتل ًالوعفم تناك ًالوصوم سا «ام» تبرعأ اذا كلذ ىلعو . هلوعفم
 وأ ةروكذلا نم وه لاح يأ ىلع دلولا نم هلمحت ام ملعي هنأ : ىنعملا

 دس دصم ليوأتب : اهدعب امو ؛ام» نوكتف ةيردصم تبرعأ اذاو . ةثونألا

 عوفرم لعاف : لك . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لمحت ..«ملعي» دسم

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلاب رورحم هيلا فاضم : ىثنأ . ةمفلاب

 نم اهل لحم ال ةيردصملا «ام» ةلص وأ لوصوملا ةلص «ىثنأ لك لمحت» ةلمجو

 ماحرالا ضيغ ملعيو ىثنأ لك لمح ملعي هنأ : ليوأتب :ةيردصملاو . بارعالا

 . اهدايدزاو

 ا امو هصقنت ام : : 0 . م «ىثنأ لك لمحت اما ىلع

 . ًادئاز هذخأت ام



 ش .ةمضلاب .عوفرم أدتبم : لك . ةيفانثتسا : واولا : رادقمي .هدنع ءيش لكو ©

 ' ةفصب قلعتم ناكم فرظ : هدنع . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ءىش

 ' ءاهلاو . هنم ةمدقم ةفصن قلعتم هّنأل «رادقم) نم لاحب وأ, اديش» نم ةفوذحم

 أدتبملا ربخب قلعتم رورجمو راج : رادقم . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 ش . هنع صقني الو هزواجي ال دحاو ربدقب : ىنعمب ؟ّلك»

 © لهل كل كئلو يقاولع 4
 ةعوفرم ةلالجلا ظفلل  تعن ةفص : ماع : ةداهشلاو بيغلا ملاع ©

 : بيغلا . ملاع وه: : ريدقتب فوذحم أدتبمل ًاربخ نوكت نأ زوجيو . ةمسفلاب
 ' «بيغلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ةداهنشلاو . ةرسكلاب زورجم هيلا فاضم

 ١0 ْ . هلثم ةرورجم

 , زوجيو ةميغلاب هلثم عوفرم «بيغلا ملاع» نم لدب ::ريبكلا : لاعتملا ريبكلا ©
 ريبكلل - ٍتعن  ةفص اوأ لدب : لاعتملا . ملاعلل . - ةفلص  ًاتعن نوكت نأ
 : اراصتخا ءايلا تفذحو هتردقب ءيش لك ىلع ٍلعتسملا : ىنعمب ةمضلاب عوفرم

 فالحب «لاعتملا» ىلع نييرصبلا روهمج فقو دقو ةيآأ سأر ةملكلا نأل ليقو

 ش . ءايلاب ريثك نبا فقوو ءايلا

 ٌّط -

 رمان اوس ٠
 © راهن, بِراَسَو

 ' رورجمو راج : مكنم . «رتسم» ىنعمب ةمضلاب عوفرم أدتبم : مكذم ءاوس ©
 ا . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «ءاوس» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم

 نوكسلا لع ينبم لوصوم مسا : نم : هب رهج نمو لوقلا رسأ نم ©

 ! ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : رسأ : أدتبملا ربخ عفر لحم يف
 ةلمجو ةحتفلاب بوصنم هب لوغفم : لوقلا . وه هريدنقت ًاناوج هيف رتتسم
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 ةفوطعم : : رهج نمو . ةفطاع واولا . ل ل كرولا ص «لوقلا رسأ

 نأ زوجيو رهجب قلعتم رورجمو راج : هب . اهبارعا برعتو «رسأ نم» ىلع
 زيجي ال هنأل ةيوبيس يأ بح ًدتبم هما و .ًامدقم ًاريخ د (ءاوسا نوكت

 مأ مهترذنأأ مهيلع ءاوس : ىلاعت هللا لوق ىلا كلذ يف ًادنتسم ةركتلاب ءادتبالا

 . مهيلع ءاوس كارذنا مدعو كياذنا : يأ . مهرذنت مل

 ىلوألا «نم» ىلع واولاب ةفوطعم : نمو : ليللاب فختسم وه نمو ©

 لقثلل ةردقملا ةمضلاب عوفرم اوه» ربخ : فختسم . ٍناث ًأدتبم عفر لحم يف

 لحم يف «فختسم وه» ةلمجو . ةركن صوقنم مسا هنأل ةفوذحملا ءايلا ىلع

 . فختسمب قلعتم رورجمو راج : ليللاب . «نم» ربخ عفر

 رمأ وهو هتلص تيقبو لوصوملا فذح دقو زراب يأ راهنلاب براس وه نمو

 : ىلاعت هلوق هنمو . تارم ثالث ةيآلا يف لوصوملا رركت دقو ًاصوصخ.عئاش

 «براسا و ..:مكب لعفي ام الو لصألاو . مكب الو يب لعفي ام ىردأ امو

 نأ زوجيو . ةرهاظلا ةمضلا «براس» عفر ةمالعو . ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم

 . براسو فختسم ناتثا مكنم ءاوس : ىنعمب ًافوطعم «براس» نوكي

 نوه ضأضوتوظمحوِْلَحْنمَو يدب تبوس ما م ما وثم امم ات مو مرر ديا د مامن ١١ -4 ب يي 2و مرو صر در( 02
 يي“ ميلا
 ران

 موب ءاَرأَدِ و 128 يأمر 2008 ىحِر 1 هلل

 © يلا اونو رتل

 رخؤم أدتبم : تابقعم . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : هل: تابقعم هل ©

 فاقلا يف ءاتلا تمغدأف تابقتعم اهلصأو . ةبقعم : اهدرفم ةمضلاب عوفرم :

 ةبقعم) درفملا ِق ةغلابملل ءاحلاو نورذتعم ا ىنعمب نورذعملا راج : هلوقك

 . !ةكئالم) ىنعمب «تابقعم» و (هنوظفحي» ريكذت ءاج اذهلو

 كك 1 و



 ,رورخم هيلا فاضم : هيدي . تابقعمب قلعتم رورجو راج : هيدي نيب نم ©
 ' ينبم لصتم ريمض ءاهاو ةفاضالل نوئلا تقذحو ىنثم هنأل ءايلا هرج ةمالعو

 . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا' ىلع

 يمض هاف ابارعا برعتو «هيدي نيبا» ىلع واولاب ةفوطعم : هفلخ نمو ©

 : . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم

 ' ريمض واولا . نونلا تربغي عرفرم عراضم لعف : هللا رمأ نم هنوظفحي ©

 بصن لحب .يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم يف لصتم
 : رمأ نم .تابقعملا :تعن -:ةفص عفر لحم يف «هنوظفحي» ةلمجو . هب لوعفم

 ! ةلمجلا هبشو . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلأ فاضم :! هللا . رورجيو راج
 , : ىنعمب ظفحلاب هل ةلص الو تابقعمل ةيناث ةفص عفر لحم 'يف رورجملاو راجلا
 نم يأ : هللا رمأ لجأ نم هنوظفحي وأ . هنوظفحي هللا زمأ نم تابقعم هل

 ش . هظفحب مهرمأ هللا نأ لجأ

 ' هللا . لعقلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ: موقب ام ريغي ال هللا ْنِإ ©

 ' . اهل لمع ال ةيفان : ال. ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم اَّنا» مسا : ةلالجلا ظفل

 ' هريدقت ًازاوج هيف رتتسم زيمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عزاضم لغف : .ريغي
 ' ىلع ينبم :لوصوم .مسا : ام . «ْنا» رب عفر لحم يف اريغي ال) ةلمجو . وه

 ةلضب قلعتتم رورجمو راج : موِقب . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
 ْ . موقب زقتسم وه ام وأ رقتسا ام : ريذقتلا ةفوذحملا لوصوملا

 ! ْنأب بوصنم عراضم لعف : اوريغي . رجو ةياغ فرج : اوريغي' ىتح ©

 لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح : هبصن ةمالعو («ىتح؛ دعب ةرمضم
 , رج لحم يف رذصم ليوأتب : اهدعب امو نأ” و . ةقراف فلألاو لعاف عفر
 . ةيردصما «نأ» ةلص ؟اوريغيا ةلمجو ريغيب قلعتم .رورجملاو راجلاو ىتحب

 0 ' : بارعالا نم امل لحم ال ةرمضملا

 رج. لحم يف نيبئاغلا ريمض «مها و «موقت اما بارعا .برعت : مهسفنأي ام ©

 . ب ام اوريغي ىتح ةمعنلاو ةيفاعلا نم موقب ام ريغي ال : ينعمب ٠ ةفاضالاب

 . يصاعملا ة ةرثكب ةليمجلا لاخلا نم مهسفنأب
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 هطرشل ضفاخ نامز فرظ : اذا . ةيفانغتسا : واولا : هللا دارأ اذإو ©

 لعف : دارأ . ةمزاج ريغ طرش ةادأ نوكسلا ىلع ينبم هباوجب بوصتم

 «هللا دارأ» ةلمجو ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام

 . ةفاضالاب رج لحم يف

 هب لوعفم : اوس . دارأب قلعتم رورجو راج : هل ٌدرم الف اوس موقي ©
 سنجلل ةيفان «ل) و طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا : الف . ةحتفلاب بوصنم :

 بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم #ال) مسا : در يأ : درم . (َّنا» لمع لمعت

 باوج هل درم الف» ةلمجو . فوذحملا ؛ل» ربخب قلعتم رورجمو راج (هلا و
 . اه لحم ال ماج ريغاطرش |

 : مهل . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانئتسا : واولا : هنود نم مهلامو ©

 لاحب قلعتم رورجمو راج : هنود نم : مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج
 لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو هنم ةمدقم ةفصب قلعتم هنأل «لاو» نم ةفوذحم

 . ةفاضألاب رج

 نمب ًاظفل رورجم مسا : لاو . يفنلا ىنعم ديكأتل دئاز رج فرح : لاو نم ©

 . صوقنم ة ةركن مسا هنأل ءايلا تفقحو رخؤم أدتبم هنأ ىلع ًالحم عوفرم

 بس اس سو

 ٠١ لآتفلآبارلا هوقو اَهمطوةَوحْورْا جدام »«

 . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : وه : يذلا وه ©'
 . وها ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا

 ٍعلاضم لعف : ىري . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : قربلا مكيري ©

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقشلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . وه : هريدقت

 هب لوعفم : قربلا . عابشالل فلاب ميلا كرحي روكذلا عج ةمالع ميلاو هب
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 .ىنعمب ردصم يأ ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم : ًافر : ًاعمطو ًافوخ ©
 ىلع الإ للعملا لعفلا لعاف لعفب سيل هنأل هلجأل ًالوعفم سيلو . ةفاخإ

 'لاحلا نلع ًابوصنم نوكي نأ زرجيو فوخ ةدارإ يأ : فانضملا فذح ريدقت

 !فوخ اذ زيدقت لع وأ فوخ هسفن يف هنأك قربلا نم لاحلا ريدقتب قربلا نم
 :ًالوغقم ةملكلا بارغإ زوجي يأر كانهو . نيفئاخخ : .ىنعمب نيبطاخملا نم وأ
 'هنأل ؛ ىنعملا يف لعاق لغفلا اذه لثم يف هل لوعفملا رابتنعا ىلع  هلجأل هل

 :يأ :' ًاعمطو ًافوخ هنورتف قربلا مكيزي يذلا وه لصألاو « اوأر دقف مهارأ
 ٠ ةفوظخم : ًاعمطو . عمطلا لجأل ةراتو فوخلا لجأل ةرات هنوءارتتو هنوبقرت

 ِْ ٠ اهبارعا برعتو «ًافوخخ» ىلع واولاب

 : :ءيشني , ؟قربلا مكيريا ىلع واولاب ةفوطعم : لاقتلا باحسلا ءيشنيو ©

 ْ . وههريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف
 «باحْبسلل تعن  ةفص :لاقثلا .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : باحسلا

 ' .ءامن ءولمملا يأ لاقثلاب فصو كلذلو ةباحس عمج :باحسلاو اهلثم ةيوصنم

 قوص ل

 01 ٍلاَذِلدبِدَك وهوَ 3 أي وج م نما

 فرم عراضم لعف : حبسي . ةفطاع : وارلا : هدمحب دعرلا حّبسيو

 !قلعتم رورجمو راج : هدمحب : ةمضلاب عوفرم لعاف : دعرلا . ةمنفلاب
 دعرلا عماش حبسيو :.ىنعمب ةفاضالاب رج لح يف لصتم ريمض ءاهلاو حبسيب

 هناحبس هتيفادحو ىلع ةيزاجم ةلالد هسيدقتو هدمحب رطملل نيجارلا دابعلا نم

 . ًادماح يأ «دعزلا» نم لاحب قلعتم وأ

 ..'ايلرعا برعتو اهلبق ام ىلع واولاب ةفوطعم : هتفيخ نم .ةكئالملاو ©

 ٍ . هنه فوخلا نمو.هلالجو هتبيه نم ةكئالملا حبسيو

 ا قعاوصلا لسريو ©:

 سس اا



 بوصنم هب لوعفم : قعاوصلا . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 . ةحتفلاب

 رورجيو راج : اهب . «لسريو» بارعا برعت : ءاشي نم اهي بيصيق ©

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . بيصيب قلعتم
 لوصوملا ةلص هنأل بارعالا نم ال لحم ال ةيلعف ةلمج : ءاشي . هب لوعفم

 . «لسري» بارعا برعتو

 بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو . ةيلاح واولا : هللا يف نولداجي مهو ©
 ينعي أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفتم عفر ريمض : مه . لاح

 عراضم لعف : نولداجي : هتايآ اوركنأو هللا لوسر اوبذكو اورفك نيذلا

 راج : هللا يف . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم
 . «مهل ريخ عفر لحم يف «نولداجي» ةلمجو نولداجيب قلعتم ميظعتلل رورجمو

 ينبم لصفنم عفر ريمض : وه . ةيفانثتسا : واولا : لاحملا ديدش وهو ©

 : لاحملا . ةمضلاب عوفرم (وه» ربخ :ديدش . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع

 . هدياك يأ :هلحام .هئادعأل ديكلا ديدش يأ ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 اذا هوقو يكس 0 3 دو هسسو يسلك رب ستصل مج سي ءتيرتل نيبال نوذن دوعن ذاَو قا ةوعدما ١ 2 جيم و 2 ودمر عمر ص 00
 1س ع م لس ص
 «*© للطن ركل

 ادتبم : ةوعد . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : هل: قحلا ةوعد هل ©

 ةوعدلا يأ . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : قحلا . ةمضلاب عوفرم رخخؤم

 هيلا ةملكلا فاضت اك قحلا ىلإ ةوعدلا تفيضأ دقو . هل ءاعدلا وأ هل.ةقحلا

 نعو . لجو رع هللا وه يذلا قحلا ىلا ةفاضم ةوعدلا نوكت نأ زوجيو

 . قحلا ةوعد هيلا ءاعد لكو هللا وه قحلا : نسحلا
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 لوطوم مسا, .نيذلا . ةيفانثتسا : واولا : هنود نم نوعدب نيذلاو ©

 'توبشب عوفرم عراضم لعف : نوعدي . أدنتبم عفر لحب يف حتفلا ىلع ينبم
 اال لوصوملا ةلص ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا
 '. هب لوعفم هلأل ًالحم بوصنم فوذحم نيممض لوصوملا ىلا دئاعلاو ال لحم
 راج: هنود نم . رافكلا يأ مهنيعدي نيذلا ةطآلا يأ مهنرعدي : ريدقتلا
 لع ف لصتم ريض ءاطاو دئاعلا ريمضلا نم ةفوذح لابحب قلعتم رورجمو

 1 . هللا نود نم يأ ةفاضالاب رج

 نينا اننعبلا ريخ عقب لع يف : ةلمجلا : ءيثنب مهل نوبيجتسي ال ©

 ةيطرشلا ؟نم» «نيذلا» نيمضت دعب طرش باوج ةلمججلا نوكت نأ زوجيو

 'ةيفان (ال» و. عفر لحم يف اهئازجو اهلعف. نم ةيطرشلا ةلمسجلا «نم» ربخ نوكيو

 رورجمو راج : مهل . «نوعدي# بارعا برعت : نوييجتسي . ال لمع ال
 راج: ١ ءىشب. . ماللاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مه» و نوبيجتسيب قلعتم
 الف وأ من ممابلط نم ءيشب مه نوييجتسي ال : يأ ٠ نوبيجتسيب قلعتم رورجمو

 0 | .٠ ٠ مهءاعد نوبيجتسي

 لإ! ريدقتب فوذحم ىشتسملاو ءانثتسا ةادأ : الإ : هيّقك طسابك الإ ©
 !. هيبشتلا ئنعمب رج رح : فاكلا : طسابك .هيفك.طساب ةباجتساك ةباجتسا
 :قلعتم رورجملاو راحلاو ةرسكلا هرج ةمالعو . فاكلاب رورجم مسا : طساب
 !بوضنم « طساب » لعافلا مسال هب لوعفم : هيفك . فوذحملا ىتثتسملاب

 رج لخ يف لصتم ريمض ءافاو . ةفاضالل هنون ثقذحو ىنتم هلنأل ءايلاب

 0 ش ش ٍْ . ةفاضالاب

 هنم بلطي هيلإ هيفك طسب نم ءام ةباجتساك يأ طسابب رورجيو راج عاملا 3 ل

 ! . هاف غلبي نأ

 ذاب بوصنم عياضم لف : غلبي ٠ ليلعتلل رج فرخ : ماللا : .هاف غلببل ©

 ًااوج هيف رثتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضفم

 .ماهلاو ةسمخخلا ءامسالا: نم هّأل فلألاب بصنم هب لوعفم : هاف . وه هريذقت

 : اهالت امو «ْنأاو .ةفاضالاب رج ل يف مضلا ىلع ينم لصتم ريمض
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 غلبي» ةلمجو :طسابب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب
 . بارعالا نم ال لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص هاف

 ةيفان : ام . ةيفانعسا نوكت نأ زوجيو ةيلاح : والا : هغلابب وه امو ©
 ريمض : وه . ميت ينب دنع ال لمع ال ةلمهمو زاجحلا ةغل يف «سيل» ةلزنمب

 راج : هغلابب .٠ أدتبم وأ «ام» مسا عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر

 ءاطاو عفر لحم يف اوه» ربخب وأ بصن لحم يف «ام» ربخب قلعتم رورجملاو

 . ةفاضالاب رج لح يف لصتم ريمض

 اعد . امل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانئتسا : واولا : نيرفاكلا ءاعد امو ©

 ركذم عمج هنأل ءايلاب رورجم هيلا فاضم : نيرفاكلا . ةمضلاب عوفرم أدتبم

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوبع نونلاو ملاس

 رورجيو راج : لالض يف . ال لمع ال رصح ةادأ : الإ: لالض يف الإ ©
 . لالض يف الإ ناثوألا نيرفاكلا ءاعد امو يأ أدتبملا ربخب قلعتم

 م
 زان ل5 ةلطراو هزكلز رياجتيوو ١
 ل ع

 . دجسيب قلغتم زورجمو راج : هيف . ةيفانعتسا : واولا : نم دجسب هللو ©

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ْنَم . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : دجسي

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجبو راج : ضرألاو تاومسلا يف ©

 واولاب ةفوطعم : ضرألاو . تاومسلا يف رقتسم وه وأ رقتسا نم : ريدقتب
 . اهبارعا برعتو تاومسلا ىلع

 ىلع واولاب ةفوطعم : ًاهركو ةحتفلاب بوصنم لاح : ًاعوط : ًاهركو ًاعوط ©
 . نيهراكو نيعئاط نوداقني يأ . اهلثم برعتو «ًاعوط» ش

 اهلثم ةعوفرم «نم» ىلع ةفوطعم :: لالظ . ةفطاع . واولا : مهلالظو ©

 كك 1 ا ال



 :يأ ةفاضالاب ربج لحم يف ني نييئامغلا ريمض «مه» و ةمسغلا اهعفر ةمالعو

 0 . هناحبس هريبدتل نيداقنم ًاضيأ هتاحبس هل مهالظ دجستو

 , ىلع واولاب :ةفرطعم :. لاصآلاو: . دج سبب رورجمو راج : ' لاصآلاو ودفلاب ©

 لاصآلاو ىحضلا ىلا حبصلا ةالص نيب ام يهو ةادغ عمج ودغلاو 5

 1 . برغملا ىلإ رصعلا دعب ام ةزتفلا رهو ليصأ :

 لودر ختم هلاك ضال ثول بَرْنمَْع# ١ ١ 1 21 0 م 2 7 0 00000
 طل سور و مار ىم

 مارد 07 000 - 23 ١

 ريض وو 1 لف دفن غن الا هام
 يك 2 تأ دولاويماظلا ىو 2 هه 200 2 1
 7 7 7 ظل كت

 » دنيانا ناك زرع لاب
 .ريمسغ لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هواو تفذحو نوكسلا ىلع ينيم رمأ لعف: لق ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 ايف نوكشلا ىلع ينبن ماهفتسا مسا : : ضرآألاو .تاومسلا بر نم ©

 : تاومسلا . ةحضلاب ميظعتلل عهفرم نما ربخ : ب ًادتبم عفر لحم

 | «تاومسلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ضرألاو . ةرسكلاب رورج هيلا فاضم

 1 . اهلثم ةرورجم

 دبا يخ ١ : هللا . نينكاسلا ءاقتلال اهرخآ رسكو تبرعأ : لق : هللا لق ©

 : ًالئاق مهنع باجأ مث يأ . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم هللا . وه هريدقت فوذحب
 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف : ةيمسالا ةلمجلاو هللا وه

 :خيبوت ةزمه : ةزمهلا . تبرعأ : لق : ءايلوأ هئود نم متذختافأ لق ©

 ' ىلع ْينبَم ضام لعف «متذختا» و  هينيزت  ةدئاز : ءافلا ٠ ماهفتسا ظفلب

 : لعاف عفر ؛لخع يف لصتم ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 ' نم مدقم لاحب قلعتم زورجمو راج : هنود نم .. رؤكذلا عمج ةمالع ميملاو
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 هب لوعفم : ءايلوأ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهملاو . «ءايلوأ»

 .ءالعف نزو ىلع  نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنأل نوئي لو ةحتفلاب بوصنم

 - ةفص بصن لحم يف : ةلمجلا : ًارض الو ًاعفن مهسفنأل نوكلمي ال ©
 عوفرم عراضم لعف : نركلمي . اه لمع ال ةيفان : ال . ءايلوألا_ تعن

 رورجمو راج : سفنأل . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشي
 لوعفم : اعفن . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مه» و نوكلميب قلعتم

 . ىفنلا ديكأتل ةدئاز ال١ و . ةفطاع واولا : الو . ةحتفلاب بوصنم هب

 ْ . ةحففلاب اهلثم ةبوصنم «اعفنا ىلع ةفوطعم :ًارض |[
 فرح . له : تبرعأ : لق : ريصبلاو ىمعألا يوتسي له لق ©

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يوتسي . بارعالا نم اهل لحم ال ماهفتسا 1

 فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : ىمعألا . لقشلل ءايلا ىلع ةردقللا

 . ةرهاظلا ةمضلاب ةعوفرم «ىمعألا» ىلع واولاب ةفروطعم : ريصبلاو .رذعتلل
 . رفاكلاو نمؤملا يوتسي له : ىنعمب

 فرح ىنعمب ةفطاع : ةعطقنملا مأ : روثلاو تاملظلا يوتست له مأ ©

 ريصبلاو ىمعألا يوتسي له) ةلمج ىلع فوطعم اهدعب امو «لب» بارضالا

 ناتيئادتبا : ناتلمجلاو ةرهاظلا ةمضلاب ةعوفرم تايلظلاو . اهبارعا برعيو
 . ؟ ناييإلاو رفكلا يوتسي له : ىنعمب . بارعالا نم امل لحم ال

 ىنعمو . اولعجأ لب : ىنعمب يأ . تبرعأ : مأ : ءاكرش هلل اولعج مأ ©

 هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولعج . ماهفتسا ظفلب راكنالا ةزمهلا

 هلل . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب

 . «ءايلوأ هنود نم" بارعا برعت : ءاكرش

 بصن لحم يف «اولعج» بارعا برعت ةيلعف ةلمج : اوقلخ : هقلخك اوقلخ ©
 اوقلخخ دق نيقلاخ ءاكرش هلل اوذختي مل مبخأ ىنعمب . ءاكرشل - تعن - ةفص 1

 بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم مسا : فاكلا : هقلخك . هللا قلخ لثم

 ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : هقلخ. . «هقلخ لثم» ىنعمب اوقلخل هب لوعفم

 غال



 مب مكي راكنإلا قابس يف ةلمجاو فاضل رج ىلع يف لستم ريمصف او

 ْ . ًاديكأت راكنإلا ديزي

 نم اوفرعي ملف مهيلع رمألا هبتشاف ': ىنعمب : مهيلع قلخلا هباشتف ©

 ىلع ينبم نضام لعف.«هباشت» و ةيبيس : ءافلا . , كاذ قلخ نمو اذه قلخ

 .باشتب قلعتم رورجبو راج : مهيلع . ةمضلاب عوفرم لعاف : قلخلا . حتفلا

 ْ . ىلعب رج لحم يف.لصتم ريمض ؛مها و
 ؛عوفرم أدتبم : ةلالخلا ظفل هللا . تبرعأ : لق : ءيش لك قلاخ هللا لق ©

 هيلا'ٍفاضم : لك . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : قلاخ .:ةمضلاب ميظعتلل

 5 ةرسكلاب رورجم ٍناث هيلا فاضم : ءيش . فاضماوهو ةرسكلاب رورجم

 .ينبم لصنفنم عفر ريمض : وه .ةفطاع : واولا* ناهقلا دحاولا وهو ©

 ' :راهقلا ١ ةمضلاب عوفرم اوه».ربخ :دحاولا . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع

 '. ةمضلاب عوفرم ؟وه» أدتبملل ٍناث ربخ وأ دحاولل  تعن  ةفص

- 

 . ادبيُزيَتلال امسح اهرب يدوس هي مت ا

 ع :ناَويِسينارالاَ هيلَعدقوَحو لَ
 01 هما لاي مآ برْسسد دك

 - هلة دي1إ ضال كيف ساَدآعلمآَبَأَ

 تتسم ريمدغ لعافلاو حتفلا ىلع ينبع ام لعف : ام ءامسلا نم لزنأ
 : ءام . لزنأب قلعتتم رورجمو راج :: ءانسلا نم . وه هريدقت ًاناوج هيف
 ْ ! . ةجتفلاب بوصنم هب لوعفم

 ىلع ينبم نضام لعف : تلاسأ : ةيبيس :'ءافل :٠ اهردقب ةيدوأ تلاسف ©
 3 ةمضلاب عوفرم لعاف : ةيدوأ ٠ ل ل ل ةكاسلا تيزألا ان اشو حيف

 نوكسلا ىلع ينيم لصتم ريمض ءاها و تلاسب قلعتس رورجتو راج : د

 سا



 . اهئلم ردقب يأ . اهرادقمب : ىنعمب ةفاضالاب رج لحن يف ْ

 ضام لعف : لمتحا . ةفطاع : ءافلا : ًايبار ًادبز ليسلا لمتحاف ©
 هب لوعفم : ًادبز . ةمضلاب عوفرم لعاف : ليسلا . حتفلا ىلع ينبم

 و . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ًادبزل - تعن  ةفص : ًايبار . ةحتفلاب بوصنم
 . ءاملا هجو ىلع ًاحفاطو ًايلاع يأ «ايبار»

 نم ةنوكم : امم . ةيفانثكسا : واولا : راكلا يف هيلع نودقوي اممو ©

 هجو ىلع ًاعفترم ًادبز هضعبو ىنعمب ةيضيعبت وأ ةياغلا ءادتبال فرح «نم»

 راجلاو . نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا «ام» و ليسلا
 لحم ال لوصوملا ةلص : نودقوي . .مدقم ربخب قلعتم عفر لحم يف رورجملاو

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف يهو : اهل
 يتلا نداعمللو يأ نودقويب ناقلعتم نارورجم ناراج : رانلا يف هيلع . لعاف

 . نودقوت

 . ةحتفلاب بوصنم  هلجأل هل لوعفم : ءاغتبا : عاتم وأ ةيلح ءاغتبا ©

 : عاتم . رييختلل فطع فرح : وأ . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةيلح

 ًايلح اهنم اوعنصت نأل ًابلط يأ . ةرسكلاب اهلثم ةرورجم (ةيلح» ىلع ةفوطعم
 . يناوألاك ًاعاتمو

 دبزل - تعن  ةفص : هلثم . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : دبز : هلثم ديز ©

 أشنيو : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهملاو ةمضلاب هلثم عوفرم
 . ءاملا دبز لثم دبز هنم

 ينبم «لثم» ىنعمب مسا : فاكلا : لطابلاو قحلا هللا برضي كلذك ©

 كلذ لثم هللا برضيو ريدقتب قلطم لوعفم بئان بصن لح يف حتفلا ىلع
 ماللا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . برضلا
 ظفل هللا . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : برضي . باطخلل فاكلاو دعبلل
 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : قحلا . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا

 لثم ىلاعت هللا لعج . اهلثم بوصنم واولاب ؛قحلا» ىلع ةفوطعم لطابلاو
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 نداعملاو ءاملا :لثمك قحلا لثم لعجو ىشالتي مث نوكتي ديلا لثمك لطابلا

 ْ . ضيرألا يف ىقبتو سانلا عفنت يتلا

 طرق فرخ ١ : امأ .:ةيفانتسإ : ءافلا : ءافج بهذيف ديزلا امأق ©
 ا اف لمع ال ليصفتو

 لعافلاو : ةمضلاب عوفرم اضم لعف.: ذي . ؛امأا باوجج يف ةعقاو

 . ةحتفلاب بوصنم لاح :ًالطاب ءافج . وه هريدقم لاوج هيف راسم ريع

 ةيلعفلا ةلمجلاو . هب متهم ريغ هب ىمري وأ بهذيف:دبزلا اذه اًمأف : : ىنعمب

 .. أدتبملا ريخ عقر لح يف «ءافج بهذيفلا

 إل ليجشتو طرش فرح : 3 ةفطاع : واولا“: سانلا عفني ام امأو ©

 . وه ءريدقت رج ديف رتتسم ريمض لعاشلو ةمضلاب يفرم عراضم لعن

 1 ال لؤصوملا ةلص «سانلا عفني» ةلمجو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : سانلا

 + ندعملا هتصالخو ءاملاك نمانلا عفتي ام : .ىنعمب . بارعالا نم امل لحم

 «ام# ربخ عفر لحم يف ةلمجلاو «ىقبيف) ىنعمب : ضرألا يف ثكميف ©

 :.ثكميب قلعتم رورجبو راج : ضرألا يف . («بهذيفا بارعا برعت : ثكميف

 بارعإ برعتو . .تاهبشلا حيضوتل ىنعمي : لاثمألا هللا برضي كلذك ©

 0 ٠ . «قحلا هللا برضي كلذك»

 .ءلرس د جود 2 ّي ةسضد 5-5 ١

 فام ناو هلا ويس َنِدلاَو ومحب اوامر

 :برضيب ةقلعتم رج فرح ماللا : ىنسحلا مهنرل اوباجتسا نيذلل ©
 مل نيذلا نيرفاكللو اوباجتسسا نيذلا نينمؤملل لاثمألا هللا برضي كلذك يأ
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 نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . نيقيرفلا الثم امح يأ : اوبيجتسي

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضضام لعف : اوباجتسا . ماللاب رج لح يف
 : برل . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و اوباجتساب رورجمو راج
 ىنسحلا ةباجتسالا اوباجتسا يأ ةاوباجتسا» ردصمل - تعن  ةفص : ىنسحلا

 ةيئادتبا ةلمجلا نوكت نأ زوجيو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب ةبوصنم
 «اوباجتسا» و مدقم ربخب ةقلعتم عفر لحم يف رورجتو راج «نيذللا برعتف
 ةمضلاب عوفرم أدتبم «ىنسحلا» و . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص

 وأ باوثلا نسح وأ ىنسحلا ةبوثملا مهل : ىنعمب رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 . «نسحألا» ثنؤم يهو ىنسحلا ءازج

 لوصوم مسا : نيذلا . ةيفانئتسا : واولا : هل اوبيجتسي مل نيذلاو ©

 . بلقو مزجو يفن فرح : مل .أدتيم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم
 واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : اوبيجتسي

 قلعتم رورجبو راج : هل . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص هل اوبيجتسي مل» ةلمجو . اوبيجتسيب :

 : اهباوج عم اول» نم ةلوؤملا ةلمجلا : ًاعيمج ضرألا يف ام مهل نأ ول ©
 , فرح : نأ . مزاج ريغ طرش فرح : ول . «نيذلا» أدتبملا ربخ عفر لحم يف

 نيبئاغلا ريمض «مها و رج فرح ماللا : مهل . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن

 مسا : ام نأ ربخب قلعتم عفر لحم يف رورجملاو راججلاو ماللاب رج لحم يف
 : ضرألا يف . رخؤم «ْنأ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلغ:ينبم لؤصوم
 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ؛ْنأ» ريخب قلعتم عفر لحم يف رورجتو راج

 قلعتم رورجو راج : ضرألا يف . رخؤم نأ مسا بصن لحم يف نوكسلا

 ضرألا يف رقتسم وه ام وأ رقتسا ام : ريدقتلا . ةفوذحملا لوصوملا ةلصب

 فوذحم لعفل لعاف عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهريخو اهمساو هنأ اود ًاعيمج
 بوصنم «ام) نم لاح : اعيمج . مهتيكلم تبث ول : ريدقتلا . تبث هريدقت

 . ةحتفلاب

 ل218



 | لصتم ريمض ءاهلاو ةحتفلاب بوصنم ؛اما ىلع واولاب ةفرطعم : هعم هلثمو ©

 ..:هيلا فاضم ءاحلاو هلثمب قلعتم ناكم فرظ : عم . ةفاضالاب رج لحم يف

 ٠ يف ةعقاو : ماللا . ال لحم ال ماج ريغ طرش بارجج : ةلمجلا : هم اودتفال ©
 :فنألا ىلع نذعتلل حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :: اودْئفا . 'اول» باوج

 يف لصتم يمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذخملا

 فذحو اوذققأب قلعشم رورجتو راج : هب . ةقراف فلألاب . لعاف عفر لحم

 : . مهسفنأ اودتفال يأ افوعفم

 لحم يف رسكلا لع ينبم ةراشأ مسا : ءالوأ : باسحلا ءوس مهل كئلوأ ©

 ربخ عقر لحم يف يهو . تبرعأ : محل . باطخ فرح ففاكلاو أدتبم عفر
 :رورجم هيلا _فاضم : باسحلا . ةمضلاب عوفرم أدقبم : ءوس . مدقم

 ,«كتلوأ» بخ عفر لحم يفا باسحلا ءوس مهل ةيمسالا ةلمجلاو ةرسكلاب

 ش ْ نيرفاكلا ىلا ةراشالاو

 . لاح بعت لع يف اهدعب ةلمجلاو ةيلاح : واولا ؛ منهج مهاوأمو ©

 ريمظ (مه» و رذعتلل فلألا لع ةردقملا ةمضلاب عوفرنم أدتبم : ىوأم

 ةمهارأم ريخ : متهج ١ ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 1 . فرصلا نم ةعونمم اهتألا نونت م ةمضلاب عوقرم

 ملا ءاشنإل دماج ينام لعف : سئب . ةيفاتتسا : واولا : داهملا سئيو ©

 1 . ةمضلاب عوفرم لعاف : 0 . حتفلا ىلع ينبم

 10 1 0 ا هور هع

 ان ْسعأ وفوق كير كيل لن انجن .

 0 ليال وأرَكَكَي 535

 نأ راكنإل ءافلا ىلع تلد ماهفتسا ظفلب راكلا ةزمه : ةزمهلا : ملعي نمفأ ©

 ,: ملعي :ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : :نم .ةهبشأ عقت
 وه هريدقت وج هيف رتثسم ريمض لعافلاو ةمغلاب عوفرم عراضم لعف
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 . لوصوملا ةلص ةلمجلاو

 يمني : لزنا 7 مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 .وه هريدقت اناوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل

 لحم ال لوصوملا ةلص «كيلا لزنأ» ةلمجو . لزنأب قلعتم رورجمو راج : كيلإ
 يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب اهريخو اهمسا عم ؛ّْنَأ» و . بارعالا نم اهل

 كيلا ىحوأ ام نأ : ىنعمب «ملعيلا

 لوصوملا مسالا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : قحلا كبر نم ©

 ريخ : قحلا . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو

 وها ةيمسالا ةلمجلاو : قحلا وه : ريدقتلا . ةمضلاب عوفرم فوذحم أدتبملا

 . «نأ) ربخ عفر لحم يف «قحلا

 عفر لحم يف «لثم» ىنعمب حتفلا ىلع ينبم مسا : فاكلا : ىمعأ وه نمك ©

 ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . «نم# ربخ

 فاكلاب ًارورجم امسا ؛نم» و هيبشتلا ديفي رج فرح فاكلا نوكي نأ زوجيو
 عفر ريمض وهل و «نم» أدتبملل فوذحم ريخب قلعتم رورجملاو راججلاو

 ةلص «ىمعأ وه» ةيمسالا ةلمجلاو . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب

 عراضم لعف : ركذتي . ةفوفكمو ةفاك : (نا : بابلألا ولوآ ركذتب امنإ ©
 .ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل واولاب عوفرم لعاف : ولوأ . ةمضلاب عوفرم

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجب هيلا فاضم : بابلألا

 © َكْللَد وضل هلا د يعبدون 5

 0 ع نيذلا ©

 و . نيرشعلاو ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف (رادلا ىبقع مهل كئلوأ 'ةيمسالا
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 ةسيركل لا دال بابا لا - ًاععن ةفص عفر لحم يف مسالا نأ

 . هجوأ أدتبم امتوك يأ لوألا ريدقتلاو . اهنم ًالدب وأ ة ةقباسلا

 :٠ ريمض واولاو نونلا توبشب عيفرم عراضم لغف : هللا دهعب نوفوي ©

 ا بازعالا:نم اهل لحن ال لوصوملا ةلص ةلمجلاو . لعاف عفر لح يف لصتم

 ميظعتلل روزجي هيلا فاضم : هللا . نوفويب قلعتم رورجو راج : دهعب

 ْ 1 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب

 : نوضقني ”. اه لمع ال ةيفان .: ال . ةفطاع واولا : .قاثدملا نوضقني الو ©

 0 1 | ١ ةحففلاب بوصنم هب لوعفم : قاثيملا .: !نوفوي» بارعا برت

 فاقت دونت كسوة داء اة ميبرَم ١"
 © باسل اوس

 ةميركلا ةيآلا يف «نوفوي نيذلا» ىلع واولاب ةفوطعم : اه. نولصي نيذلاو ©

 ئنبم هب لوعفم بصن لحم يف لوصوم مسا : ام . اهيارعا برعتو ةقباسلا
 . .بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص : هدعب ةلمجلاو نوكسلا ىلع

 عاف : ةلالجلا ظفل هللا . حفلا ىلع ينبم ام لعف : رمأ : هب هللا رمأ ©

 ْ . رمأب قلعتم رورجمو راج : , ةمضلاب ميظعتلل عوفرم

 | ةيردصم فرح : نأ : ماحيالاو ءارمقفلاو ماديألا نم يأ : لصوي نأ«©

 هبصن ةمالعو ْنأب بوصنم لوهجملل ينبم عراضم لعف : لصوي . بصنو .

 اهدعب امو «ْنأ» و . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعاقلا بئانو ةحتفلا

 هلاصياب : ريدقتلا ؛هبا يف رورجملا ريمضلا نم لدب رج لح يف ردصم ليؤأتب
 : . اهل لحم ال «نأا :ةلص «لصوي» ةلمحو

 ىلع فاعلا يواوب ناتفوطعم ناتلمجلا : نوفاخيو مهبر نوشخيو ©
 ؟مهلو ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : با. اهبارعا نابرعتو «نولصيلا :

 : هلك هديعو نوقتي ىنعمب ةفاضالاب رج لح يف نييئاغلا ريمض
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 هيلا فاضم : باسحلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : باسحلا ءوس ©

 . باسحلا .ءوس ًاصوصخ نوفاخيو : ىنعمب ةرسكلاب رورجم

 ١2ج 0 أ و. و ل سس 1
 دهقرر ريو رضاهم هد تار دلو نس

 © راد اوقع كيو يتلو 3س نو ديو يجوب

 اهلثم برعتو ةقباسلا ةيآلا ةدراولا «نيذلا» ىلع واولاب ةفوطعم : نيذلاو ©
 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : اهدعب ةلمجلاو ْ

 راولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاغذبا اوربص ©

  هلجأل هل لوعفم : ءاغتبا . ةقراف فلألاو عفر لحن يف لصتم ريمض

 . مهبر هجو ءاجر سفنلا ههركت ام ىلع اوربص يأ . ةحتفلاب بوصنم ْ

 : بر . فاضم وهو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : هجو : مهير هجو © ا

 رج لحم يف لصتم نييئاغلا ريمض «مه» و ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم
 . ةفاضالاب

 «اوريص» ىلع فطعلا يواوب ناتفرطعم : اوقفثأو ةالصلا اوماقأو ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةالصلا . اهبارعإ نابرعتو

 «اماو رج فرح نم : اهلصأو اوقفنأب قلعتم رورجمو راج : مهانقزر امم ©
 ينبم ضام لعف : قزر . نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا
 «مه» و لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةاناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع

 : ةلمجلاو .لالخلا نم مهانقزر امم يأ . ةفاضإلاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 . بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص

 واولاب ةفوطعم : ةينالعو . ةحتفلاب بوصنم لاح : ًاس : ةيئالعو ًارس ©
 . ًارهج يأ . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ًارس» ىلع

 مهسفنأ نع ةئيسلا نوعفديو يأ : ةثيسلا ةنسحلاب نوءرديو ©
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 ١ واولاو .نونلا توبثب عوفرم عراضم لعق : نوءردي . ةفطاع واولا .ةنسحلاب

 . أرديب قلعتم رورجتو راج : ةنسح لاب . لعاف عفر لحب يف لضتم ريمض
 ا : . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم ةتيسلاو

 ١ فاكلاو أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ : مهل كئلوأ ©

 ِْ . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : مهل. باطخ فرح

 انتم : ىيتع ١ ةرخخآلا ةداعس : ىنعمب : رادلا ةبقاغ يأ : رادلا ىبقع ©

 ؛ روزي هيلا فاضم : رادلا .. رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةهضضلاب عوفرم رمؤم

 4 «كنلوأ» ريخ عفر لحم يف ارادلا ىبقع مما ةيمسالا ةلمسملاو . ةرسكلاب

 ع لو اروكم

 مهيرذومهجمزأو انو لستتي 2 ٍ

 © . بالنت قمع نوي كبل و

 ام ةرئرم را يقع م لب: تاج :اهتولخدي ندع تانج

 تائج : ئىنعمب ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ندع ؛ ةرهاظلا ةمفلاب

 ؛ :اهتولخدي ..هب رقتسا ناكملابو رقتسا يأ ًاندع ندعي ب ةدعأ نم تايثو رارقتسا

 . لعاف عفر لحم يفلصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عيفرم عراضم لعف

 ةلمجو هب لوعفم صن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اهدو
 | مهلا ريم نم لاح وأ ندع تانج تع - ةفص عفر لح يف «اهنولخديا

 ' ةملك نأ زكذ ةيوخللا رداصملا دحأ ّنكلو بارعالل هجؤ اذه ةرادلا ىبقع

 | 70. كلذ ىلع ةعبسلا تعمجأ اك ؛اهنولخدي» ةلمج هربخو أدتبم «تانج#
 , لحب يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . ةفطاع و اولا : حلص نمو ©

 : كئلوأ : : ريدقتب ةقباسلا ةميركلا ةبآلا يف ةدراولا ؟كئلوأ» ىلع فوطعم عفر

 ' ريمض ىلع « نم » فطع نأل كلذو . رادلا ىبقع محل . .حلص نمو

 ' لوقلاب ريممضلا ديكأت دعب لا نويوحنلا هرقي ال يوغل لاكشا هيف «اهنولخدي»

 ضام لغف : حلص . ريدقتلا كلذ ءاج هيلعو .' حلض نمو مه اهولخديلا
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 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم
 ريمض «مه١ و «نم# لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج :مهئابآ نم ©

 لحم ال لوصوملا ةلص ؟مهئابآ نم حلص» ةلمجو ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا
 . اه

 «مهئايآ نم» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : مهتايرذو مهجاوزأو ©

 . اهبارعإ نابرعتو

 . ةمضلاب عوفرم أدتبم : ةكئالملا . ةيفانتسا : واولا : نولخدي ةكئالملاو ©

 . أدتبملا ربخ عفر لحم يف يهو . تبرعأ : نولخدي
 ريمض «مه) و نولخديب ناقلعتم نارورجمو ناراج : بام لك نم مهيلع ©

 . ةرسكلاب رورحم هيلا فاضم : باب . ىلعب رج لخم يف نييئاغلا

 4+ رادع متِفدرصاَع مُكَيَءْولَس ١" ؛

 ا ل ا ف راني مل: مكيلع ماس
 نأل لاح بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلاو روكذلا عمج ةمالع يا علا ب

 . ةيماسم وأ مكيلع مالس نيلئاق وأ

 لعف : عالم . ةيراصم ماب رج فرح : ةيببس ءابلا : متريص امب ©

 ريمض : ١ ١ كرحتتلا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم يام

 فوذحمب ب قلعتم رورجللاو راخجلاو ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو
 لدي يأ 4لدب» ىتعمب ءابلا نوكت 'وأ مكربص ببسي باوشلا اذه هريدقت

 مكمركنو مكيلع ملسن يأ مالسب رورجملاو راجلا قلعتي نأ :زوجيو مكربص
 .ام «ةلص» 0 ةلمجو مكربصب

 ءاشنإل دماج ضام لعف : معن ٠ ةيفانئتسا : :١ رادلا ىبقع معنف © 1
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 ' ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم «معن» لعاف : ىبقع . : حتنفلا لع ينبم حدملا

 ٠ ١ . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : رادلا . رذعتلل فلألا

 نأ يقام ارم امدوعطيوهَقَعِم دنهل يرضي 56

 © راد ضْمََلَو هلاك د اذ يول

 ا لزصوم مسا : نيذلا : ةيفانعتسا : واولا“: هثلا دهع نوضقني نيذلاو © :

 : توبثب عوفرم عراضم لعف : نوضقني .أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 . بوصنم هب لوعفم : دهع . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض.واولاو نونلا
 . ربا ةمالعو ةفاضالاب ميظعدلل رورجم مسا : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلاب
 0 . اهل لح ال لوصوملا ةلص ةلمجلاو ةرسكلا

 ' هيلا فاضم : هقاثيم . نوضقنيب قلعتم رورجبو راج: هقاثيم دعب نم ©

 0 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةرسكلاب رورجم

 ةميركلا ةيآلا يف تبرأ : لصوي نأ هب هللا رمأ ام نوعطقيو ©

 , ٠ نيرشعلاو ةيداحلا

 ! : .٠ نودسفيب قلع رورو راج نضرألا يف «نرضقتيا 1

 أها «نيذلا» ربخ .عفر لحم يف : ةلمنجلا : ةنعللا مهل كئلوأ ©

 ' فرح ماللا .. باطخلل فاكلاو أدتببم عفر لحم يف رسكلا ىلع يتنبص ةراشا ش

 ' رؤرجملاو راجلاو مهيلع ىنعمب ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض !مه» و رج
 ! ةلماجلاو : ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ةئعللا . مدقم ربخب قلعتم (مملا

 . عابشالل مضلاب ميملا كرحو «كئلوأ» ربح عفر لئع يف ؟ةنعللا محلا ةيمسالا

 :رادلا .ابارعا برعتو «ةنعللا ملا ىلع داولاب ةقوطعم : ناد موس مهلو ©
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 ُهيفاَه يا باو ري درا ١"
 « كارز ووكيل

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا ؛ نم قزرلا طسبي هللا ©
 هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :طسبي
 طسبي# ةلمجو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : قزرلا . هناحبس يأ وه
 : نم . رج فرح : ماللا . ًأدتبملا ربخ عفر لحم يف : هعسوي يأ «قزرلا

 قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا
 . طسبيب

 «طسبي» بارعا برعت اهل لحم ال لوصوملا ةلص «اشي# ةلمج : ردقمو ءاشي ©

 قزرلا عسوي : يأ . اهبارعإ برعتو «طسبيا ىلع واولاب ةفوطعم : ردقيو
 . هيلع هقيضيو هدابع نم ءاشي نمل

 ينبم ضام لعف : اوحرف . ةيفاثتسا : واولا : ايندلا ةايحلاب اوحرفو ©
 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .. ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع

 قلعتم رورجمو زاج : ةايحلاب . نورفاكلا حرفيو ىنعمب ةقراف فلألاو
 ةرسكلا رجلا ةمالعو اهلثم ةرورجم ةايحلل  تعن  ةفص ةهايئدلا» و اوحرفب
 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 لمع ال ةيفان : ام . ةيفانتسا : وارلا : ةرخآلا يف ايندلا ةايحلا امو ©
 ةعوفرم ةايحلل - تعن  ةفص : ايندلا . ةمضلاب عوفرم أدتبم : ةايحلا . اهل 1

 قلعتم رورجيو راج : ةرخآلا يف . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب اهلثم
 . ايندلا ةايحلاب

 . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : عاتم . ال لمع ال رصح ةادأ : الإ: عاقم الإ ©
 . مودي ال عتمت وأ ةعتم الإ يأ

 تل ار



 *© تاو َءْبَوَفيَم
 . ةرركم ةيآلا : همر نم ةيآ هيلع لزنأ الول اورفك نيذلا لوقيو ©

 ! بجعت هيف مالك ةميركلا ةيآلا يفو . ةعباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ

 ٠ ضن بكتب الو <71

 : ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هوو تفذحو نوكسلا لع ينبم رمأ لعف : لق ©
 ْ . ! مكلهجأ ام مه لقف يأ . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 ' هللا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ: ءاشي نم ٌلضي هللا ْنِإ ©
 لعف : لبضي . ةرهاظلا ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نإ) :مسا : ةلالجلا ظفل

 هللا يأ .وه .هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم

 . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . هناحبس
 ةلمجو «لضي» بارعإ برعت بارعإلا نم امل لحم ال لونصوملا ةلص : .ءاشي

 ناك نمت ءاشي نم ٌلضي هللا نإ ىنعمب نإ ريخ عفر لحم يف ؛ءاشي نم ٌلضي»
 ْ 1 . مهئادتها ىلا ليبس الف مكتفصو مكتلكاش لع

 : لعفلا عفر ةمالعو اهبارعا بزعتو «لضي# ىلع زاولاب ةفوطعم : هيلا يدهبو ©

 . يدهبب قلعتم رورجمو راج :' هيلا . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا

 ' لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : بانأ . تبرعأ : نم: باثأ نم ©
 , اهل لحم ال لوصوملا ةلص «بانأ» ةلمجو . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض

 ! ىلإ عجرو مكتفص فالخ ىلع ناك نم هيلا يدهي : ىنعمب . بارعالا نم
 ْ . باتو قحلا
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 © دآنمعْدأ ايخنإلاةز نكمل نيمو اهضايزك 00

 : نيذلا مها: هب تل ادم وح قل دك نا

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : . هجوأ لوألا هجولا ْنكلو

 ةلمجلاو . ةقاف فأل ماه مفر لع يف لصشم يعصف : واولا . ةعامجلا

 . «اه لحم ال لوصوملا ةلص؛

 . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : نئمطت . ةفطاع واولا : مهيولق نئمطتو ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه) و ةمضلاب عوفرم لعاف : بولق :

 .نئمطتب قلعتم رورجمو راج : بولقلا نئمطت هللا ركذب ألا هللا ركذب ©

 . هيبنتو حاتفتسا ةادآ : الأ . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا

 برعأ : اهدعب امو

 ِباَكْوسحَو طابو ِتحلَل عوام تر

 ..انتبم عفو لع يف ععفلا لع يبس كوصوم مسا نيذلا اونمآ نيذلا ©

 لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اونمآ
 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ؛اونمآ» ةلمجو ةقراف فئألاو لعاف عفر لحم يف

 . اهبارعإ برعتو ؛اوئمآ# ىلع واولاب ةقوطعم : تاحلاصلا اولمعو ©

 عيجب قحلم هل ةحتفلا نم الدب ةرمكلاب بوصتم هب لوعفم : تاحاملا
 . ملاسلا ثنؤملا

 فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم «نيذلا» أدتبملا ربخ : ىبوط : مهل ىبوط © :
 يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مها و و رج فرح : ماللا .رذعتلل

 ةطبغلا : ىنعمب «ىبوط» و كل ًايقس يف اهلثم ةينايب ماللا ٠ ماللاب رج لحم

 ىفلُزو ىرشبك «لَعُفا نزو ىلع ةملكلاو . مه بيطلا شيعلا وأ ةداعسلاو
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 | تبصأ : هيناعم نمو : بيطي باط نم قتشم ءاغد وهو اركزو اوباط ىنعمب
 أ بصن لمع يفو .كل مالسو كل بيط :انلوقك عفر لحم يف ينأتو ًابيطو ًاريخ

 ٍ اهلبق ام ةمضل ءاي نع ةبلقنم «ىبوط» يف واولاو . 'كل امالسو كل ابيط

 ' «نيذلا» نوكت نأ زوجي وهو ةيآلا بارعال رخآ هجو كانو .رسومو نقزمك

 : ةميركلا ةيآلا يف «اونمآ نيذلا» تبرعأ اك (ْنم» نم ًالدب بضن لم يف
 ؛ فالح زيدقت ىلع «بولقلا» نم لدب ؤأ «بآ نم» نم لدب اهنأ ىلع ةقباسلا
 ' «ىبوط» ابرعت نأ زوجيو . اونمآ نيذلا بولق بولقلا ٌنِئمطت يأ : فاضملا
 ديغرلا شيغلا يأ : . ىبوط مهل هللا لعج : ىنعمب هب ًالوعفم بصن لحم يف
 : : . : : . ةداعسلاو

 ' : بآم : اهبارعإ برعتو «ىبوط' ىلع واولاب ةفوطغم : بآم نسسحو ©
 ! . عجب يأ : ًابوأ بوؤي بآ نم عجرم : ىنعمب ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 عبار ودل نيئآمنوتأَ ةينسنا رت ٠
 . لفكر نقلنا
 ا © باسو كت

 بصضت لحم يف حتفلا ىلع ينبم مسا : فاكلا : ةمأ يف كانلسرأ كلذك ©

 : يف انلسأ ايكو : ىنعمب كائلسرأ لاسرإلا كلذ لثم يأ قلطم لوعفم بئاث

 | لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . ءالومل كانلسرأ ًالوسسر ةمأ لك

 : ينبم ضام لعف : لسرأ .: باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا . ةفاضالاب رج

 عقز لحم ف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض انا و اني هلاصتال نوكسلا ىلع

 | يف :: هب لوغفم بضن لح يف حتفلا ىلع ينبم لصنتم ريمض فاكلاو لغاف
 ٍإ 1 . كانلسرأب قلعتم رورجبو راج : ةمأ

 ' ينبم ضام لعف : تلخ . قيقحت فرح : دق : ممأ اهلبق نم تلخ دق ©

 ' ءاتب هلاصتاو نينكاسلا ءاقتلال ةقوذحملا فلألا ىلع ربذعتلل ردقملا حتفلا ىلع
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 نم ةفوذحم لاحب وأ تلخب قلعتم رورجمو راج : لبق نم . ةنكأسلا ثينأتلا
 : ممأ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» و «ممأ)

 : ىنعمب ةمأل - تعن  ةفص رج لحم يف : ةلمجلاو ةمضلاب عوفرم لعاف

 تنأو ممألا رخآ يهف ةريثك ممأ اهتمدقت دق وأ تضم دق ةمأ يف كانلسرأ
 . ءايبنألا متاح

 بوصنم عراضم لعف : ولتت . ليلعتلل رج فرح : ماللا : مهيلع ذتل ©

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم ْنأِب/ 00٠
 راجلاو ىلعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و رج فرح : ىلع . وه هريدقت
 ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «ْنأ» و ولتتب قلعتم رورجملاو

 . «نأ« ةلص (ولتت» ةلمجو كانلسرأب قلعتم رورجملاو راجلاو

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا : كيلا انيحوأ يذلا ©
 . كيلا انيحوأ يذلا ميظعلا باتكلا مهيلع أرقتل يأ هب لوعفم بصن |

 ةلمجو انيحوأب قعلتم رورجمو راج : كيلا . هانلسرأ» بارعا برعت :انيحوأ
 فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو امل لحم ال لوصوملا ةلص ؛كيلا ائيحوأب#

 . هانيحوأ : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل الحم بوصنم

 بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو ةيلاح : واولا : نمحرلاب نورفكي مهو ©
 1 . ًادتبم عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : مه . لاح

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نورفكي
 نورفكي# ةلمجو هللاب يأ نورفكيب قلعتم رورجمو راج : نمحرلاب . لعاف

 . ؟مه» ريخ عفر لحم يف «نمحرلاب

 لعافلاو نيتكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 . لوعفم بصن لحم يف : هدعب امو . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 ةوه» ربخ : ير . أدتبم عفر لحم يف لصفنم عفر ريمض :ا وه: يبر وه ©
 اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلاب ميظعتلل عوفرم ْ

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا

 ل و



 ! ينبم اهمسا : هلإ '. هذ لمع لممت سنجلل ةيشان : ال : وه الإ هلإ ال ©
 ! يف ئتثتسملا : وه . ءانثتساو رصح ةادا : . بصن لحم يف حتفلا ىلع

 : عفرلا هيف تلمع امو ال عضو نال ا ع

 سنجلل ةيفاثلا 0ال» ربخو : هايإ الإ ناكل . ًابصن ىنئتسملا ناك ولو ءايبثألاب

 0 . دوجوم وأ نئاك:هريدقت فوذحم

 ' ينبم ضام لعف : تلكوتو . تلكوتب قلعتم رورجمو زاج : تلكوت هيلع ©

 ا عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو ةرحتتلا عقرلا ريمسضي هلاصتال نوكسلا ىلغ

 . مدقم ٍيخب قلعتم ميظعتلل رورجو راج :هيلإ . ةفطاعب اولا : باتم هيلإو ©

  ءانإ لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : يعجرم يأ : باتم

 ' ًافيقخت ةقوذحملا ءايلاو ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتبشا اهروهظ نم عنم ملكتملا

 ! ةلادلا ةرسكلا تيقبو ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض : ةيآ سأر اهنأل وأ
 0 ٠ '. ةفوذحملا ءايلا لع

 زلاوإطقاف 3 هلأ توله دخن ١
 ىلا كير اومن الأ يزلا 1
 . لفل ةكاقاوتسابر# 0 ارينا
 اا 1 2 كياني 5

 : فرح : ول . ةيفانثكسا : :١ لابجلا هب تريس ًانآرق نأ ولو ©

 مس : الرق . لمفاب هبشم ديكو باعت فاح ذأ. مج يق و

 ١ لم ينبم لوهجملا ينجم ضام لعف : تريس . ةحتفلاب بوصنم «ّنأ»

 , قلعتتم زورجمو راج : . اهل لحم ال ةتكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا

 : يف «لابجلا هب تريس» لج ةمضلاب عوفرم لعاف بئانأ : لايجلا :تريسب
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 عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا عم «نأ» و «ْنأ» ربخ عفر لحم
 لابجلا ريبست عقو ول : ريدقتلا . عقو وأ تبث هريدقت فوذحم لعفل لعاف

 . نآرقلاب

 وأب ناتفوطعم : ناتلمجلا : ىقوملا هب ملك وأ ضرألا هب تعطق وأ ©
 ةمالعو اهيارعإ نايرعتو «لابجلا هب تريس» ىلع رييختلل فطع فرح يهو
 هيف ةغللا ءاملعل اولا باوجو . رذععلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلا توملا عفر

 كرتتو كيلإ تمق ينأ ول : كدلول لوقت اك فوذحم باوجلا : اهنم لاوقأ
 ضرألا عيطقتو لابجلا رييست هب عقو ًانارق نأ ولو : هانعم ليقو . باوجلا

 نأ ولو : رخآ ىنعمبو هيلع اوهبنت الو هب اونمآ اك مههيبنتو ىتوملا ميلكتو
 وأ تباجأف ىترملا ىلع ءىرقو ضرألا هب تعدصتو لابجلا هب تريس ًانارق
 مهو: هلبق اب قلعتم وه : لاق ءارفلا نعو . نآرقلا اذه وه ناكل اوباجأف
 . ةيضارتعا ةلمج اههنيب امو . لابجلا هب تّريس ًانآارق نأ ولو نمحر لاب نورفكي

 رورجيو راج : هلل . فانئتسالل بارضا فرح : لب : ًاعيمج رمألا هلل لب ©
 : ًاعيمج . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : رمألا . مدقم ربخب قلعتم ميظعتلل

 : هانعمو اه لمع ال ماهفتسا فرح : ةزمهلا : اونمآ نيذلا سئياي ملفأ ©
 تبلق انهو بلقو مزجو يفن فرح : مل_ةينيزت ةدئاز  ءافلا . ريرقتلا
 همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : سئياي ٠ يضاملا ظفل ىلع لبقتسملا

 ينبم لوصوم مسا : نيذلا . نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح هرخا نوكس

 لعف يهو اهل لحم ال لوصوملا ةلص : اونمآ . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع
 عفر لحم يف لصتم ريمض .واولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام
 نيبتي ملفأ يأ ملعي : انعم ةيآلا ينو طنقي ملأ : ىنعمب ةقراف فلألاو لعاف

 سأيلا لمعتسا اهنإ ليق دقو رافكلا دانع نم هوأر يذلا دعب اونمآ يذلا

 . نوكي ال هنأب ملاع ءيشلا نع سئايلا نأل هانعم هنمضتل ملعلا ىنعمب

 ملعب ةقوبسم اهنأل ةليقثلا َّنأ» نم ةففغ ةيردصم نأ : هللا ءاشي ول نأ ©
 «سأيي» نوك ءارقلا ركنأو . ولب اهنم لوصفم هنأل عوفرم اهدعب لعفلاو

58 



 ' لعفلاب هبشم فرح ةففخلا «ْنأ» و . عّجنلاو نزاوه ةغل يهو «ملعي ىنعمب

 ! لعف نم ةلمجلا : هريخو .:هنأ هريدقت ًاناوج رتتسم نأش ريمض همساو

 : ليوأتب اهدسب امو ةنأ» نم ةلممملاو . عفو لح يف هئازج - هباوجو طرشلا

 : هللا ةثيشم اوملعي ملأ : ريدقتلا «ملعي» ىنعمب , «سأيي» يلوعفم دسم دس ردصم

 , ال ةيردصملا «نأ» ةلص اهربخ عم هنأ مسا نم ةلمجلاو ءاجلإلاو رسقلا يف

 ' ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . ةمضلاب عوفرم عراضم لعق : ءاشي . اه لحم
 1 : ةمضلاب

 ' . أهل لحت ال غناج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : ًاعيمج سانلا ىدهل ©
 | رذقملا حتفلا ىلع ينبم نضام, لعف : ىده . ةولا باونج يف ةعقاو :.ماللا

 ؛ : 'سانلا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو :رذعتلل فلألا ىلع
 . ةحتفلاب بوصنم سانلا.نم لاح : ًاعيمج ..ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 : لازي ."اه لمع ال ةيفان :.ال. ةفطاع : واولا : اورفك نيذلا لازي الو ©

 ! حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةمضلاب عوفرم صقان عراضم لعف

 | لغف يهو اهل لحم ال لوصوملا ةلص : اورفك . «لازي ال١ مسا عفر لحم يف

 : عقر لحم ايف: لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مْضلا ىلع ينبم ضام
 ْ . ةقراف فلألاو لعاف

 ' هلي الا يح بصت لع يف : ةلمجلا : ةعراق اوعنص امب مهبيصت ©

 ٠ بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض !مه» و ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : بيصت

 ' ىلع ينبم لوصوم مسا "ام» رج فرح ءابلا : اب .!مدقم هب لوعفم

 : برحت : اوعنص . مهبيصتب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف نوكسلا
 ' . ةيهادلا يأ : ةعراقلاو ةمضلاب عوفزم لعاف : ةعراق .. «اورفك» بارعا

 ' هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم ًاراصتخا فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو

 ْ . هوعنص ام ببسب يأ 'هوعنص اهب : ريدقتلا

 ' لعف.: لت . رييختلل افطع فرح وأ: مهارد نم ًابيرق ّلخت وأ ©

 | يأ يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم

 بوصنم لاح : يبرق ٠ دمحم اي تنأ هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض وأ ةعراقلا

 تك



 قلعتم رورجمو راج :نم .ًابيرق ًالولح هريدقت فوذحم ردصمل ةفص وا ةحئفلاب

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مهد و ًابيزقب

 : دعو .ةحتفلا : هبصن ةمالعو ىتح دعب ةرمضم ْنأِب بوصنم عراضم لعف

 .ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا .ةمضلاب عوفرم لعاف

 رورجملاو راجلاو ىتحب رج لحم يف ردصم ليوأتب .: اهدعب امو ةرمضملا ؟نأ»و

 . هللا دعو يتأي نأ ىلإ كشيجب مهارد نم ًابيرق لحت :ىنعمب يأ لحتب قلعتم
 .٠ ال لحم ال «نأ) ةلص هللا دعو يتأي» ةلمحو

 هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ: داعيملا فلخي ال هللا ْنِإ © .
 . احل لمع ال ةيفان : ال. ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نإ» مسا : ةلالجلا ظفل ْ

 هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : فلخي

 لحم يف «داعيملا فلخي الد ةلمجو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : داعيملا . وه

 . «ْنا» ربخ عفر

 هدم اوكري كيت سرعرسآ دلو 1 طم ودور 2 2 يك ا 7 0 7 ْ
 0 ها

 : دق . ديكوتلاو ءادتبالل : ماللا . ةيفانئتسا : واولا: ءيزهتسا دقلو ©

 . حتفلا ىلع لوهجملل ينبم ضام لعف : ءيزهتسا . قيقحت فرح ش

 نم . لعاف بئان عفر لحم يف رورجمو راج : لسرب : كلبق نم لسري «©
 مهانلاسرأ لسرب يأ «لسر» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : كلبق

 . مهانلسرأ لسرب نورفاكلا أزهتسا

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تيلمأ . ةيببس : ءافلا : تيلمأف ©
 . تلهمأف يأ لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب

43 



 ؛ حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح : ماللا : اورفك نيذلل ©

 : صضام لعف يهو .. امل لحم ال لوصوملا ةلص : انرفك . ماللاب رج لحم يف

 | عقل لع يف لصتم ريمسغ : واولا . ةعامجلا واوب هلاضتال مضلا ىلع ,ينبم

 . تيلمأب قلعتم رورجملاو راجلاو ةقراف فلألاو لعاف

 ايفل و ةشيلتأ) بارعا برعت : تلأ ةفطاع : مث: مهتذخأ مث ©

 ْ . مهبونذب مهتذخأ مث يأ . ب ةرعفم بن لع يف نيالا ريف

 ١ ىلغ ينبم ماهفتسا مسا : فيك . ةيفانعتسا : :!باقع ناك فيكف ©

 , ةمضلاب عوفرم «ناك» مسا : باقع . مدقم ما ربح تصب لع محفل

 : ءايلاو ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا ا

 . تيقبو ةفاضالاب رج لحم يف ريمض ةيآ سأر اهنأل وأ ًاراصتمخا ةفوذحملا

 , هب:لوعفف بصن لحم يف ةيماهفتسالا ةلمحلاو ةفوذحملا ءايلا ىلع ةلادلا ةرسكلا

 ا . اورظناف وأ رظناف : ريدقتب ةرمضم ةلمج وأ لعفل

 ل

 اكن هَيأ جك كبك يم 2 ل در
 0 7 2 د -

 لا ياك نعود صورفي باوك

 - ةينيزت'- ةدئاز : ماهفتسا ظفلب راكنإ ةزمه :ةزمحلا : مئاق وه نمفآ ©

 , عفر ريمض : وه . 0 ا ا

 .ةلمجلاو ةمضلاب عوفرم اوها ربخ : مئاق . ادعبم عفر لع ف لصفم
 ! :ريدقتب فوذحم ةيآلا هذه يف أدتبملا ربخو امل لحم ال «لوضوملا ةلص» ةيمسالا

 . مئاق وأ سفن لك ىلع ظيفح هللا يأ وه نمفأ : ىنعمب كلذك نيل نمك
 .. مهئاكرشك يأ ةلمج هبش ربخلا ردقي نأ زرجيو كلذك,سيل نمك اهيلع بيقر
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 فاضم : سفن . مئاقب قلعتم رورجمو راج : تيسك امي سفن لك ىلع ©
 لوصوم مسا «ام» و مئاقب قلعتم رورجمو راج : اب . ةرسكلاب رورجم هيلا

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تبسك . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو اه لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو

 . هب لوعفم هنأل لحملا برصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو يه

 امو ؛ام» نوكتف ةيردصم ءام» نوكت نأ هيف زرجيو . هتيسك اب : ريذقتلا
 ةلص لوألا هجولا ىلع ؛تبسك» و . ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب
 , انامل

 مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولعج . ةفطاع وارلا : ءاكرش هلل اولعجو ©
 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال
 هذهب وه نمفأ هريدقتو ًاربخ ردق ام ىلع «اولعجو» فطع زوجيو . ةقراف

 نم مدقم لاحب وأ اولعجب قلعتم رورجيو راج : هلل . هودحوي مل ةفصلا
 نم عونمم هّنأل نوني لو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ءاكرش . «ءاكرش»
 . ؟ءالعف» نزو ىلع فرصلا

 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هوو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نوئلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : مهوّمس ©
 بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مها و لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 . مهئايسأب هوئبتو مه نم هل مهومس : ىنعمب . هب لوعفم
 - ةعطقنم - فطع فرح : مأ : ضرألا يف ملعي ال امب هنوئبنت مآ ©

 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : هنوئبنت . «لب» بارضإلا فرح ىنعمب
 بصن لع يف لصتم ريم ءافاو لعاف عفر لع يف لصق ريمض اولا
 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا «ام» و رج فرح : ءابلا . هب لوعفم
 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ملعي . ا لمع ال ةيفان : ال . ءابلاب رج لحم
 رورجمو راج : ضيألا يف وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 ءاكرشب هنوئبنأ : ىنعمب . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلاو . ملعيب قلعتم

 كك ا رير كا



 . ضرألاو تاومبسلا يف اهب ملاعلا وهو ضرألا يف مهملعي ال

 / قلعتم رورجو راج : رماظب . تبرعأ : مأ : لوقلا نم رهاظب مأ ©
 : راج : لوقلا نم . رهاظب ءاكرش مهتومست نأ يأ . هلبق ام هرسقب فوذحمب

 ! نم يأ . ٍنأيب رج فرح «نم# و ةرهاظ# نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو

 ' ينم نضام لعف : نيز . فانعسالل بارغا فرح : نيذلل نيز لب ©

 ١ ينلم لوصوم مسا «نيذلا» و رج فرخ ماللا . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل

 ' ةيلعفلا ةلمجلاو نيزب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف حتفلا ىلع
 ْ . اهل لح ال لوصوملا ةلص ؛اورفكا

 | ةملاب عوفرم لعاف بئان : ”ركم .«اولعج# بارعا براعت : مهركم اورفك ©
 1 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مها و ١

 ؛ ىلع ينبم ضام لمف : اوَدص . ةفطاع : واولا : ليبسلا نع اوّدصو ©
 ٠ لغاف عقر لحم يف لصنتم ريمض : ؤاولا : ةعاججلا وازب هلاصتال مضلا

 ! يأ اودصب قلعتم رورجيو راج. : ليبسلا نع . اوعنمو يأ . ةقراف فلألاو

 0 ْ . قحلا ليبس نع
 ' لغ ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانئتسا : واولا: هللا للضي نمو ©

 : .ةلوعفم فوتسي مل اهدعب لعفلا نأل مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 ؛ هرخآ نوكس همزج ةمالعو نمب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : للضي
 , ميظعتلل عوفرم لعاف ةلالجلا ظفل هللا .نيتكانسلا .قشلال رسكلاب رح

 . هللا هللضي نمو يأ .

 ليج لع يهل تتم ناج طيش باوج : ةلمسإ نام نم هل امق ©
 رورجمو راج : هل ال لمع ال ةيفان : ام . طرشلا باوجل ةطبار : .ءافلا

 | مشا : داه . يفنلا ىنعم ديكأتل دئاز رج فرح : نم . ' مدقم ربخب قلعتم
 | صوقتم مسا هنأل واي تفذح دقو رخؤم أدت هلأل الع عوفرم ًاظفل رورج

 . ةركن
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 #© قَوْمِ

 ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مه» و رج فرح : ماللا : باذع مهل ©

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : باذع.. مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجاو

 :ايندلا . «باذع» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج : ايثدلا ةابحلا ىف ©

 .رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا رجلا ةمالعو اهلثم ةرورجم ةايحلل ةفص 1

 لمع ال ديكوتلل ءادتبالا مال : ماللا . ةيفانثتسا : واولا : ةرخآلا باذعلو ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةرخآلا . ةمضلاب عوفرم أدتبم : باذع . اهل

 فرصلا نم ةعونمم اهتأل نونت لو ةمضلاب عوفرم ربخ : ٌقشا : مهلامو قش نأ ©

 . ال لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع : واولا . لعفلا نزوبو «لعفأ» نزو ىلع
 ىلوألا !مملا بارعا برعت : مل

 فرح : نم . «يقاو» نم لاحب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : قاو هللا نم ©

 أدتبم هنأل الحم عوفرم ًاظفل رورجم مسا : قاو . يفنلا ىنعم ديكأتل دئاز رج

 . ةركن صوقنم مسا هّنأل هزاي تفذح دقو اوظفاح : ىنعمب رخؤم

 ايا يل يطدب# نقلا يورك لكن
2 

 رورجم هيلا فاضم : ةنجلا . ةمضلاب عرفرم أدتبم : لثم : ةنجلا لثم ©

 مكيلع هانصصق اهيف : ريدقتب هيوبيس بهذم ىلع فوذحم اهربخو ةرشكلاب
 «راهتألا اهتحت نم يرجت» ةيلعفلا ةلمجلا وه ربخلا : ءارفلا لاقو . ةنجلا لثم

 نم يرجت ةنج ةئحا لثم هانعم : جاجلا لاقو . رمسأ ديز ةفص : لوقت امك

 كلا ديرب لا



 . دهاشت (يب ادع باغ امل ًاليثمت فوصؤوملا فذح ىلع رابنألا اهتمت

 ! رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يتلا : نوقتملا دعو يتلا ©

 ؛ حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : ذعو .ةنجلل - تعن - ةفص

 - نغ ضوع ثونلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب عيفرم لعاف بئان: نونا
 , نم اه لحم ال لوصوملا ةلص «نوقتملا دعو# ةلمجو . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا

 006401 . بارعالا

 : ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يرجت : راهذألا اهتحت نم يرجت ©

 ٠ ةفوذحم لاحب وأ يرجتب قلعتم« رورجمو راج : تحت نم . لقشلل ءايلا ىلع
 يف نركسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةاه» و اهتحت ةنئاك : :زيدقتلا . راهتألا نم

 ٍْ . ةمضلاب عوفرم لعاف : رابنألا:'. ةفاضالاب رج لحم

 يف لصتمإ ريمض هاه» و ةمضلاب عوفرم أدتبم : .لكأ : !اهلظو مئاد اهلكأ ©

 ٍْ . لكأ وهف لوكأم لكو ةمضلاب عوفرم ربخ : مئاد . ةفاضالاب رج لحم ش

 كلذك اهلظو يأ اهبارعإ برعتو» مئاد اهلكأ» ىلع واولاب ةفوطعم : اهلظو
 1 . هيلع لدي ليلدل ربخلا فذح مئاد وأ

 ' عفر لح يف حتفلا ىلع يتيم ةراشا مسا : كلت : اوقتا نيذلا ىبقع كلت ©

 1 سال فلا لع ةردقلا ةمضلاب موفرم ةكلتا ربخ : يقنع ادتبم

 لعق. : اوقتا . ةفاضإلاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا
 واوب.هلاضتال رذعتلل ةفوذحملا فلألا ىلع ردقملا مضْلا ىلع ينبم ضام

 0 نينكابسلا ءاقتلاو ةعامجلا
 كلت وا لام كلذ : ىنعمب . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ؛اوقتا» ةلمجو . ةقراف
 ا . نيذلا ةبقاع

 ' ةمضلاب عوفرم أدتبم : ىبقع . ةفطاع راولا : راثلا نيرفاكلا ىبقعو ©
 . عمج هلأل ءايلاب رورجم هيلا فاضم : نيرفاكلا . زذععلل فلألا ىلع ةردقملا

 , أدتبملا ريش : رانلا . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس ركذم
 ّْ . راثلا مهتبقاع وأ نيرفاكلا لآمو : ئنعمب ةمضلاب عوفرم
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 لوصرم مسا : نيذلا . ةيفانعسا : واولا : باتكلا مهانيتآ نيذلاو ©
 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ينآ . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 «مها و لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءانا و انب هلاصتال

 بصن لحم يفو . ميملا عابشال مضلاب كرح نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض

 مهانيتآ» ةلمجو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : نآرقلا يأ باتكلا . هب لوعفم

 . بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «باتكلا

 و «نيذلا» ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : كدلإ لزنأ امب نوحرفي ©
 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف «نوحرفي»
 لحم يف نوكسلا ىلع يتبم لوصوم مسا ؛ام2 و رج فرح : ءابلا . لعاف

 ينبم ضام لعف : لزنأ . نوحرفيب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج
 .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل
 لحم ال لوصوملا ةلص «كيلا لزنأ» ةلمجو . لزنأب قلعتم رورجمو راج : كيلا
 . بارعإلا نم'اهل

 : بازحالا نم . ةفطاع : واولا : هضعب ركذي نم بازحألا نمو ©

 نوبزحتملا مهترفك مهو مهءازحأ نمو يأ مدقم ربخب قلعتم رورجو راج
 : ركني . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . كيلع
 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف
 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاه لاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هضعب

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص 'هضعب ركني» ةلمجو ةفاضالاب رج لح

 نينكاسلا ءاقتلال هوو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق : امذإ لق ©

 ل لا



 :' 2. ةفوفكم ةفاك : امنإ . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رثتسم ريمض لعافلاو

 ١ عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : ترمأ ©

 ّْ . لغاف بئان عفر لحن يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلاو . كرحشم ا

 بوصنم ٌعراضم لعق : دبعأ . بصان يردصم فرح: نأ : هللا دينعأ نأ ©

 . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو ْنأب
 : اهذعب امو «نأ» و ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالججلا ظفل هللا

 ايف ترمأ امنإ : ىنعمو ريدقتب رمضم رج فرحب زج لحت يف ردصم ليوأثب
 : ةلمجو ترمأب قلعتم رورجملاو راجلاو هللا ةدابعب يأ هللا دبعأ نأب يِإ لزنأ
 00 . بارعألا نم اهل لحم ال ةيردصملا (نأ» ةلص هللا ذبعا»

 . نأو" ينمي اهبارعا برعتو «دبسعأ نأ" ىلع دالاب ةفوطعم : هب كرشأ الو«

 . ليغأب قلمتم رورو راج: . ا لمع ال ةيفانإ : ال . «هب كرشأ ال

 ىنعم ىلع ًالاح بصن لحم يف : "اهدعب ةلمجلاو ةيلاح راب وكت نأ ذوو

 . ًاعيش هب كرشم

 ١ عوفرم عراضم لعف : وعدأب قلعتم روزجمو راج : بم هيلإو وعدا هيلإ

 . ريدقت ًابوجو هيف تم ريمصغ لعاشلاو . لقشلل و واولا ىلع ةردقملا ةمفلاب

 - يأ : بآم . مدقم ريخب قلعتم رورجمو راج : هيلا . ةيفانععسا : واولا .انأ

 . . ةملقلاب عوفرم رخؤم ًادتبم : يعجرم هناحبس هيي ىلإ ال ىنعمب يعجرم
 . هيلا ىلع ةلاد ةرسكلاو ةبسانللا ةكرحب لحما لاختشا اهيومهلل نم نم

 رج لح يف لصتم ريمض ةفوذحملا ءايلاو ةيآ سأر اهنأل وأ ًاراصتخا ةفوذحملا

 . مولعم هنأل ًاراصتخا «كرشأ» لوعفم تفذحو . هيلإ فاضم

 هم حي ا
 رو وهن! ايدام رم 50 مور

 مدس <
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 , ىتعمب مسا : فاكلا . ةفطاع : وارلا : ًايبرع اًمكح هانلزنأ كلذكو ©

 تك در



 : ريدقتب يأ قلطملا لوعفملا نع بئان بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم»

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراششا مسا : اذ . هانلزنأ . لازنإلا كلذ لثم

 ينبم ضام لعف : لزنأ .. باطخ فرح فاكلاو دعبلل ماللا . ةفاضالاب

 ءالاو لعاف عفر لحم يف لصتم يمض ةان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع

 . ةحتفلاب بوصنم لاح : اح . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض
 : ىنعمب ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم اًيكحل  تعن  ةفص :ًايبرع هانلزنأب برت هنم
 . همهف مهل لهسيل برعلا ناسلب ةيبرع ةمكح

 طرش فرح : ْنِإ  ةنذؤم  مسقلل ةتطوم : ماللا . ةيفانثتسا : واولا : نئلو ©
 نينكاسلا ءاقتلال هرخآ رسك مزاج

 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : عبتا: مهءاوهأ تعبّتا ©
 لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو . ْنِإِب مزج لحم يف طرشلا لعف كرحتللا عفرلا

 يف نيبئاغلا ريمض «مه» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ءاوها . لعاف عفر
 فوذحملا مسقلا نيب ةيضارتعا (مهئاوها تعبتا نا» ةلمجو ةفاضالاب رج لحم

 . بارعالا نم احل لحم ال هبارجو

 ىلع ةبوصنم تعبتاب قلعتم نامز فرظ : ملعلا نم كءاج ام دعي ©
 يف نوكسلا ىلع.ينبم لوصوم مسا :ام .فاضم وهو ةحتفلاب ةينامزلا ةيفرظلا
 رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : ءاج . ةفاضالاب رج لح

 .هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض : فاكلاو . وه.هريدقت ًااوج هيف
 نم كءاجا ةلمجو لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجتو راج : ملعلا نم
 . ملعلا نم هللا كحنم ام دعب : ىنعملاو ال لح ال لوصوملا ةلص «ملعلا

 . بارعإلا نم اه لحم ال مسقلا باوج : ةلمجلا : يبو نم هللا نم كلام ©

 . اه لمع ال ةيفان : ام . مسقلا باوج هيلع لد فوذحم طرشلا باوجو

 قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللا نم .مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : كل

 : يلو . يفتلا : ىنعم ديكأتل دئاز رج فرح نم «يلو» نم ةمدقم لاحب
 . رخؤم أدتبم هنأ ىلع ًالحت عوفرم ًاظفل رورجم مسا

 ب 4564-



 ! ىلع ةفوطعم : يقاو . يفنلا ديكأتل ةدئاز : ال ٠ ةفطاع . واولا : قاو الو ©
 ! هنوكلو نينكاسلا ءاقنلا نم ًاصلخت هؤاي تفذحو '. اهبارعإ برعتو «يلو»

 ظ . ظفاح : ىلعمب . ةركت ًاصوقنم

 00 ذآ ع 0 20022

 ةيِردَو اج اقوة نسل الع دو

 6-9 م أوس 22

 يح اجر يد درو ا نا: قس لو

 ا . لم ع ل قف لستم دب را هس

 أ رورجبو راج : لبق نم .٠ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم: كلبق نم اسر ©

 رج لح يف لصتم ريمض فاكلاو «ًالسر» نم ةفوذحم ةفصب وأ انلسرأب قلعتم

 01 1 . ةفاضالاب

 ؛ برعت : ًاجاوزأ انلعج . ةفطاع : واولا : ةيرذو ًاجاوزأ مهل انلعجو ©

 | رج لحم يف لصتم ريمض ؛مهل و رج فرح ماللا . السر انلسرأ بارعا

 : ةيرذو «ًاجاوزأ» نم ةمدقم لاحب وأ انلعجب قلعتم رورجملاو راجملاو ماللاب

 . اهبارعإ برعتو «ًاجاوزأل ىلع واولاب ةفوطعم

 ؛ فاك . اف لمعالاةيفث : اما. ةيواحسا : واوا + لوما ناك امو ه
 | ناك امو ىنعمب وأ «حضو يغبنا» ىنعمب حتفلا ىلع ينبم مات ضام لعف
 . ناكب قلعتم رورجمو راج : لوسرل . . لوسرل يغبني

 عراضم لعف : يتأي . بضان يردصم فرح : نأ: ةيآب يتأم نأ ©
 هريذقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا : هبصن ةمالعو ْنأِب بوصنم

 ! يف زدصم.ليوأتب اهالت امو «ْنأ» و . يتأيب قلعتم,رورجيو راج : ةيآب . وه
 ا : اهل لح ال ةيردصملا «نأ ؛ةلص» هيآب .يتأي ةلمج «ناك» لعاف عفر لحم

 / قيقحت فرح وأ يفنلا ديفت اهل لمع ال ةاغلم ءانثتسا ةادأ : الإ : هللا نذإب الإ ©
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 رورجم هيلا فاضم : هللا . يتأيب قلعتم رورجبو راج : نذإب . يفنلا دعب
 هرمأب الإ يأ . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل

 فاضم : لجأ . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : لكل : باتك لجأ لكل ©

 لكل : ىنعمب ةمضلاب عوفرم رخؤم ادتبم : باتك . ةرسكلاب رورجم هيلإ
 . مكح تقو

 « بصلات 520110101 قع
 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : وحمي : تيثيو ءاشي ام هللا اوحمي ©

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . لقشلل واولا ىلع ةردقللا
 : ءاشي . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :ام

 ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : اهل لحم ال لوصوملا ةلص
 هخسن بوصتسي ام خسني : ىنعمب .هناحبس يأ وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم
 .اهبارعا برعتو «ءاشي# ىلع واولاب ةفوطعم : تبشيو . كلذل ةرورض ىريو
 . ماكحالا نم هريغ تبثيو يأ

 بوصنم ناكم فرظ : هدنع . ةيفانثتسا : واولا : باتكلا مأ هدنعو ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلو فاضم وهو ةيفرظلا ىلع ةحشفلاب
 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : مأ . مدقم ربخب قلعتم «هدنع» ةلمجلا هبشو
 يا «باتكلا مأدو . ةرسكلا هرج ةمالعو رورجم هيلا فاضم : باتكلا

 . باتك لك لصي يا ظوفحملاو حوللا

 2 0 هه 7200 وراس 71

 دباَدَيَع إذ كفو هو وأ هد ىَرْأ ضحب دسم نإَو ؟
 © باَسيللَعَو

 . ةدئاز : ام . مزاج طرش فرح : ْنِإ ةيفانغتسا : واولا : كنيرن ام ْنِإو ©
 لعف ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف : كنيرن

 ١اة4ة-



 : نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتتسم زيمض لعافلا .. ْنإب مزج لحم يف طرغشلا
 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو اهل لحم ال ةليقثلا ديكوتلا نون

 ْ ْ ١ . هب لوعفم بصن

 يذلا . .ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : ضعب : مهدعت يذلا ضعب ©

 : ةلص:: هدعب ةلمجلاو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا
 ريمض لعاقلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : دمعن . اهل لح ال لوصوملا
 : لوعفم بصن لح يف نييئاغلا ريمض «مه» و . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم
 . باذعلا نم هب مهدعن : ىنعمب . هب

 : . ريختلل فطع فرح : وأ: غالبلا كيلع امنإف كنيفوتن وأ ©
 امنإ .. طرشلا باوجل ةطبار : .ءافلا . اهبارعا برعتو ؛كنيرن» ىلع كنيفوتن
 ًادتبم' : غالبلا . مدقم ريخب قلعتم رورجمو راج : كيلع. ةفوفكمو ةفاك

 :نرتقم مزاج طرش باوج «غالبلا كيلع (نإف» ةلمجو . ةمضلاب عوفرم رخؤم
 . ةلاسرلا غيلبت الإ كيلع بجي ايف : ىتعمب مزج لحم يف ءافلاب

 ' . اهبارعا برعتو ؛غالبلا كيلع» ىلع واولاب ةفوطعم : باسحلا انيلعو ©

 . مهلاعأ ىلع مهؤازجو مهباسج كيلعاال انيلعو : ىنعمب

 فضل عافوني ضع شل نا انرآرأ ١* : 018 ٍِءٍ ل 5200
 ظ © ِباَس 2[ رسوفو يسم ف

 /: ل. ةئئا : اولا . راكنإلا ىنعمب ماهفتسا مه ةزمشلا : اوري ملوأ ©

 : همزج ةمالعو ملب موزج عراضم لعف : اوري . بلقو مزجو يفن فرح
 ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . نونلا فذح

 .لعنف : يتأن .«ْنأ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ّنأب مغدأ لصتم

 :هيف ارتتسم يمض : لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم
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 مهضرأ يأ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ضرألا . نحن هريدقت ًابوجو

 اهمسا عم «ْنأ» و (ْنأ» ربخ عفر لحم يف ؛ضرألا يتأن» ةلمجو رافكلا ضرأ

 . ةاوري» يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب اهربخو

 رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : اهفارطأ نم اهصقنن ©

 بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» و نحن هريدقت ًابوجو هيق 3
 اهصقننب قلعتم رورجمو راج : فارطأ نم . موي لك اهصقنن يأ. هب لوعفم
 يأ» اهفارطأ نم اهصقنن ىتعمو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض «اه»و

 . نيملسملل اهنم هحتفن اب  اهئالع نم

 عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيلاح وأ ةيفانئتسا : واولا : مكحي هللاو ©

 ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : مكحي . ةمضلاب ميظعتلل
 عفر لحم يف ؛مكحي» ةلمجو هناحبس هيلع دوعي .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم
 . ادتبملا ريخ

 ينبم «ال) مسا : دار يأ 4نإ) لمع لمعت ةيفان : ال : همكحل بقعم ال ©

 .فوذحملا «ال١ رزبخب قلعتم رورجمو راج : همكحل .بصن لحم يف حتفلا ىلع

 يف : اهالت امو ال نم ةلمجلاو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو
 ٠ همكح ًاذفات مكحي هلو : ريدقتب لاح بصن لحم

 باسل . ةيضلاب موفرم ةوهل ربخ : عيرس أدم عفو ل يف علا لع

 . رسكلاب رورجم هيلا فاضم
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 لمف : ركم . قيقمت فرح : دق . ةيفانتسا : وإرلا : نيدذلا ركم دقأو ©

 .لعاف

 كلا ناد واكل



 و هزتسا ردت ًايوجو قوذع مفي قامحم دورك اج : مهق نم ف

 ريمض «مه» و بارعالا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص مهلبق نم اورقتسا

 ١ اب رج لش يف نوع ىلع ينيب نخل

 .ربخب قلعتم ميظعتلل وجو راج : هلل . ةيليلعت ء :١ ًاعيمج ركملا هّتلف ©

 ,ةحتفلاب بوصنم لاح ًاعيمج . ةسلاب عفرم خؤمأدتمم ا ركل ١ مدقم

 هناحبس هللا ىلع ليحتسم ركملا نأل ًاعيمج ريبدتلا هللف : ىنعمب

 لعافلاو ةمضلاب عرفرم عراضم لعف : ملعي : سفن لك بسكت ام ملعي ©
 .لوصوم مسا : ام . هناحبس هيلع دوعي .وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض
 يهو .: بنذت يأ : بسكت : هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 ' هيلا فاضم : ةمضلاب عوفرم لعاف : لك . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 ش : يو ا ال

 .- لايقتسا- فيوست فرح : | نيسلا . ةيفاتتسا : ارلا : راقكلا ملعيسو ©
 ' , ةمضلاب عوفرم لعاف : ر . ةمقلاب يفرم اضم لعفأ" ملعي

 بصن لع يف اهدعب ةيمنمالا 3 ةمايقلا م رافكلا ملعيسو : ىنعمب

 . ٠ ملعيل هب لوعفم

 | لعأ ينبع ماهفتسا مسا : نم . رج فرح : ماللا : . نادلا ىبقع نمل ©

 : يأ : ىبقع . مدقم ربخب قلغتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف .نوكسلا
 : رادلا ..:رثعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم زرخؤم أدتبم .: ةبقاع

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 ايكو ب اك اتلسن ةلاكيزلازو
 © بجلال ع مدسعْنمو مكسور

 .عوفرم اضم لعف : لوقي . ةيفانتسا : واولا : اورفك نيذلا لوقيو ©
 . :اوزفك لما ف لع عفا لع ين صو مس نيذلا .ةمضلاب

 كلتا 111 قلل



 يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف

 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «اورفك» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر .لح

 . بارعالا

 عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ٌالسرم تسل ©
 .«سيلا مسا عفر لحم ين حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاقلاو كرحنللا

 ًالسرم تسلف ريقف كنإ كل نولوقي يأ . ةحتفلاب بوصنم اهريخ :ًالسرم

 . انيلا هللا لبق نم

 ءاقتلال هوو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق : مه لقف يأ: لق ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا

 فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضم لعف : ىفك : ًاديهش هللاب ىفك ©

 ميظعتلل رورحم مسا : ةلالجلا ظفل . دئاز رج فرح ءابلا : هللاب . رذعتلل

 ةحتفلاب بوصنم لاح : ًاديهش .«ىفك» لعاف هنأل ًالحم ميظعتلل عوفرم ًاظفل

 . يدييأتبو يحولا اذهب كلذب هللا يل دهشي نأ يفكي : ىنعمب زيبمت وأ

 ةحتفلاب بوصنم : دهشي يأ ًاديهششب قلعتم ناكم فرظ : مكتيبو ينيب ©

 هتكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقللا
 ةفوطعم : مكنيبو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو . ةبسانملا
 . ةرهاظلا ةحتفلا فرظلا بصن ةمالعو اهبارعإ برعتو «ينيبا ىلع واولاب

 ةمالع ميمو ةفاضالاب رج لحم ين مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا

 .روكذلا عمج

 ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . ةفطاع : راولا : باتكلا ملع هدنع نمو ©

 ىلع - ضفخ - رج لحم يف يأ «هللاب» ىلع فوطعم هنأل رج لحم يف نوكسلا
 ملع هدنع نمو هللا يل دهشي نأ يفكي يأ ىنعملا ىلع عفر لحم ينو ظفللا
 فرظ : دنع . ةقباسلا باتكلا ملعو نآرقلا ملع هدنع يذلا يأ باتكلا

 ينبم لصتم ريمض ءاحلاو فاضم وهو ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم
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 فوذحم لعفب قلعتم !هدنع» ةلمجلا هبشو . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع

 . : ملع . اال لحم ال لوصوملا ةلص «هدنع رقتسا# ةلمجو رقتسا هريدقت ًابوجو

 . نأل باتكلا ملع رقتسا يأ : فرظلا ىلع ردقملاب ةمنغلاب عوفرم لعاف

 , ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : باتكلا . هلمع لمعف لعفلا هبشي فرظلا

 أ مل اذا ًارخؤم أدتيم «ملع» و ًامدقم ًاربخ «عفر لخم يف ؟هدنع» برعي نأ زوجيو

 . لوصوملا ةلص «هدنع» ردقي

3 3 

 كك 1 ل



 #2 كثتسرهفلا 2

 4 4... مكقزري نم لق # ١ ليكي : سنوي ةروس بارعإ
 4/ 4... هللا مكلاذف > -ا*؟ 0 6... تايآ كلتزلا» ١
 1 «.... تقح كلذك ظ 7# 0 4... سانلا ناكأ 2 - ؟
 14 4... نم له لق 2 74 7 <... مكير نإ 8-5
 6 4... نم له لق > 60 9 «... مكعجرم هيلإ# -4
 ل 4... مهرثكأ عبتياامو 8 67 لل 4... لعج يذلا رهط ه5
 0١ 4... اذه ناك امو > -"ا/ 1 4... فالتخا يف نإ 2-5
 65 4... نولوقي مأ 8 88 لنا 4«... ال نيتلا نإ 8 ا
 0 4... اويلك لب »9 59 14 4... مهاوأم كتلوأ » 4
 01 4... نمؤي نم مهنمو 2 - + 1 4... اونمآ نيذلا نإ ط - 5

 هال 4... كوبذك نإو 4١-8 13 4... اهيف مهاوعد ظ - ٠
 هم 4... نم مهلمو 3 - 47 317 4... لعجي ولو ١-8

 64 1. رظني نم مهنمو 8 - 4 1 4. ل. سم اذإو 3-5
 نا م... ال هللا نإ »8 4 7 4 . . . انكلهأ دقلو 8 - ٠
 3 م... معرشجي موير 9 -5 11 4... مكاتلعج مث ظ - 4
 311 4... كيرنامإو »7-9 فب 4«... لمتاذإو 6
 1 4... ةمأ لكلو » - 4107 <” 4... ءاشال لق 8-17

 340 4... ىتم نولوقيو 4-8 1 4... ملظأ نمق 8-1١7
 36 4... .كلمأ ال لق 44-2 في 4... نم نوديعيو 8-1
 311 ه«.... معيأرأ لق ل 6١- 14 4«... سانلا ناك امو 8-65

 < 4«... امافإ مثأ ه١ 2 4«. . . الول نولوقيو 8 ٠-
 34 4... نيذلل ليق مث ها ض 4... انقذأ اذإو 2 ا
 534 6... قحأ كنوتبدتسيو 3 - 65 نفي <«... مكريسييدلا وه 8 5
 كل 4... لكل نأ ولو »8 54 و 4... مهاجنأ (ملف ط 378
 07 4... هل نإ الا » هم 0 4 . . ١ ةايحلا لثم امنإ 8 6
 ف 4... تيميو يحي ره 8 7 4 4# . . . ارعدي هللاو 8 6
 فرإ 4... سانلا اهيأ ايف -5ا/ 1 4«... اونسحأ نيذلل 8-7
 74 4... هللا لضفب لق ل - كل 4... اوبسك نيذلاو 8 11

 37 <«... معيأرأ لق ه5 1 4... معرشحت مويو 3-4 :
 ىف 4... نيذلا نظامو 8 ٠ 14 4... هللاب ىقكت ط 1

 في 4«... يف نوكت امو ١-8 1 4. . . اوليت كلانه ٠٠١-8

 ُ سس _7__ل_ ل ل سلتا
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 011 4... نم نتوكت الو » 5 74 ه0«... ءايلوأ نإ الأ »

 ' ل 4«... تقح نيذلا نإ 1-89 7 أ 00«... انيمآ نيذلا »5

 :0 لله 4... مهتءاج ولو 3 -ةا/ 43 ! #0«... ىرقبلا مل 4

 0 ل 4«... تناك الولف » ملا ا 1 «.0. كوميالل» ك4

 نلف 4«... كير ءاش ولو »8 9 م1 «.:. هل نإالآأ»ط 06

 11 4... سفنب ناك امو 9 ٠ 1 1 4... لعج يذلا وه 8

 00 4« اورظنا لق 6-2 م41 ا 4«... ذختا اولاق » 4

 1 4... نورظتني لهق 3 ٠ 2 !.220 ل. نيذلا تإ لق » 8

 311030 00 انلير يجنن مث # 10 / 0 4... ايقدلا يف عاتم » ال٠

 17 4... :سانل اهيأ اي لق 4-8 4 | 4... مهيلع ُلتاو » 7

 354 0 «... كهجو مقأ نأو » ١6 44 1 <«. مكيلوت نإف 8 -/؟

 ليت 4«... نود نم عدت الو# ١- 5 , #8... هانيجتف هريلكف 8

 1 # . . . هللا كسسمي نإو # - ٠١7 1 4... هدعب نم ًانئعي مث 2 4

 نفح | «... سانلا اهبأ اي لق 2 -4 ني 4... مهدعي نم انثعب مث 2 ©

 ليوا , 4... . كيلإ ىحوي ام عبناو 2 - 3 , 0 6... مهءاج لف »الك

 . 51 #00... ىسوم لاق ظ 7

 ككل : دوه ةروس بارعإ - 11 ١ <... اصجأ ارلاقط م

 هد « 1.0 تمكحأ باتك رلا 8 ١ ىلا ! 2«... نوعرف لاقو >2 4

 م 1 «... اودبعت الأ -  ؟ ف , ©. . ةرحسلا ءاج ايلف 3 8

 نف #«. .٠ اورفغتسا نأو » 44 ,« ٠ ارقلأ املق ظ ه1

 لق 4... مكعجرم هللا لإ 9-4 44 ...«#١ قحلا هللا قحيو 8 45
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